
KALENDÁŘ AKCÍ 

listopad ´11 
 

pátek 4.11.2011 v 16.00 
        Závěrečná oddílovka 
        v klubovně na Šilingrově ulici 
         Bodování DE, DO, ŢK + soutěţ deníků 
         Zpěv a hry a moţná překvapení           

Oddílová rada 
          body za práci pro oddíl, kroniky, nástěnky 
 

pátek 11.11.2011 Oddílová rada a druţina 
          rádcové předloţí přípravu DV 12.11.2011 
          hodnocení činnosti druţin 
          zpěv a hry  
 

12.11.2011 Druţinové výpravy 
          do okolí Břeclavi  - na druţinová místa            
 

V sobotu 12.11.2011 pro zájemce 

ve 20.00 v kině Koruna návštěva 3D filmu 
AVATAR 

                     

18.11.2011 Boj o korunu 
          Velká fantasy hra s přátelským oddílem  
          v Lanţhotě. Sraz: v 15.15 na nádraţí ČD 
          Návrat: ve 20.15 autobusem, cena: 30,- 

 

19. – 20.11.2011 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 25.11.2011 Oddílová schůzka 
        16.30 v klubovně závěrečná – uzávěrka  
          bodování listopad, hodnocení DE, DO,  
          ŢK,  zpěv a hry 

 
 

2. – 4.12.2011 Mikuláš v Praze 
          Výprava OR a všech, kdo mají splněnou  
          Registrační zkoušku (akce za odměnu) 
          Náheadní akci pro ostatní členy teprve  
          chystáme. 
 

   

 

 

Hudba a text: Bratři Ebenové 

    F#     H     

Stránky čítanky 

 F#     H     F#   H    F#     

chci si zaloţit tvými copánky 

  D     A          E      F# 

spíš neţ na Temno myslím na lásku 

D       E    F# 

promiň, Jirásku 

 

Stránky fyziky 

chci si zaloţit tvými culíky 

v spojených nádobách myšlenky nekalé 

promiň, Pascale 

 

Stránky chemie 

proud tvých vlasů snadno mi zakryje 

vadíš mi ve vzorcích, ztrácejí logiku 

Lomonosíku 

 

Stránky výkresu 

snadno mi zakryje spleť tvého účesu 

nedáš se vymazat, nezbedná pastelko 

Michalangelko 

 

Opakuje se 1.sloka 
 

 
Vážení rodičové, 
Konečně se nám podařilo zprovoznit zkušební verzi oddílových webových stránek. Teď ji budeme 
postupně krmit informacemi, o kterých si myslíme, že by tam měly být. Takže se tam časem 
objeví něco z historie oddílu, kadety s organizací oddílu a vybavením na akce, výsledky 
bodování a docházky za uplynulý měsíc. Najdete tam nová i starší čísla oddílového zpravodaje 
Sem Tamu případně i písničku na právě probíhající měsíc. Od teď to bude probíhat tak, že 
všechny důležité informace najdete na webu a teprve, až jich bude dost, je vydáme i v papírové 
podobě – Sem Tamu. Mějte s námi strpení, stránky jsou teprve „v záběhu“. Věřím, že zodpovědní 
lidičkové, je budou aktualizovat, tak, abyste tam vždy našli, co potřebujete. Již nyní zde vychází 
pravidelně vychází „tento týden“ s upřesněním akcí, srazů a všech změn apod. A to nejdůležitější 
– samozřejmě adresa: 

http://plamen.skauting.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

listopad 2011 
 

V listopadu listí padá 
hlíně na prokřehlá záda. 
Země má to listí ráda. 

I ten potok 
má je rád. 

Může přece si s tím 
listím  

na lodičky hrát. 
 

Vážení rodičové, nazdar bratříčci, 
Podzim je již v plném proudu a v lidech to tak nějak probouzí touhu 
zalézt do peřin a uložit se k zimnímu spánku. Jinak si lze těžko 
vysvětlit výsledky některých jedinců v bodování. Zejména družina 
Mloků je tím, zdá se, postižena… (že Honzo, Kubo, Tukane?). 
Začněte s tím rychle něco dělat, nebo skončíte pozvolným 
rozpadáním, jako v loňském roce Štiky! Základem je zlepšit docházku 
a pak už to jde skoro samo… 
V oddílové XIII. Na velké podzimní výpravě na Bobří hrad zvítězila 
družina Jestřábů a v jednotlivcích Majkl před Klikoušem. Bylo znát, 
že některé družinky fungují a kromě legrace na schůzkách sem tam 
zavadí i o nějaký ten skautský program a někde to prostě nejede… 
Doufáme, že 2.oddílový sněm a udílení orlích per probudí zájem o 
jejich plnění a touhu v každém z vás se zdokonalovat byť jen 
drobnostech… 
Listopadové schůzky mají být zaměřeny na malou ekologii a výrobu 
ptačích krmítek. Můžete na družinových vyrábět různá závěsná 
krmítka (kokosová skořápka, šňůrky plodů apod.), která pak na 
tradiční vánoční vycházce spolu v lese můžeme pověsit. (I za to 
můžete získat orlí pero!)                                                          Pajda 

http://plamen.skauting.cz/


Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
 Na velkou podzimní výpravu o školních 
prázdninách 26. – 30.11.2011 jsme se po 
několika letech vydali opět na naše 
oblíbené místo Bobří hrad u Skleného nad 
Oslavou. Jelo nás tentokrát opravdu hodně 
– 5 Mloků, 7 Jestřábů, 8 Štik a 2 Vlčata, 5 
roverů a Pancho s Pajdou, celkem 29 
lidiček – rekordní počet. Bobří hrad 
praskal ve švech. Ve středu jsme vyjeli 
v 9.00 hodin do Brna a pak dál směr Ţďár 
nad Sázavou. Ve Skleném n.Oslavou jsme 
vystoupili a pěšky se vydali přes les (4km) 
do srubu. Tam nás uţ čekal Pancho 
s Pajdou a teplo linoucí se z ohníku v krbu. 
Ubytovali jsme se v jednotlivých pokojích 
po druţinách – podle toho, která dříve 

dokázala spočítat všechna okna na srubu. Po obědě proběhly jiţ tradiční vycházky s plněním úkolů. 
Tentokrát jsme obcházeli Bobří jezero a kromě tradičního přesného návratu jsme například skákali přes 
švihadlo, kdo jej přeskočí vícekrát za 1 minutu (1.Lukyn 79x) nebo sbírali pobytové stopy zvířat. Štikám 
se při tom podařilo zabloudit aţ do vsi. Po skvělé večeři – kuřecí rizoto, proběhla ještě noční hra 
Dobývání pevnosti. V ní vyhrál záškodník Majkl. Druhý den vstávala nejdřív sluţba, aby zatopila 
v kamnech a začala vařit snídaní, po ní se neochotně trousili ostatní, aby zahájili den po skautsku – 
rozcvičkou a hygienou. Dnes byla na programu celodenní výprava na tábořiště brněnských oddílů (kmenů) 
na Waldenu a u rybníku Křišťany, kde jiţ v roce 2004 tábořil oddíl Vlčat Mintaka, ve které jiţ tehdy 
bylo Káně, Jeleň a Učeň. Nejprve jsme se zastavili na Waldenu, kde Lukáš vysvětlil svou hru motivovanou 
naší táborovou hrou Pán prstenů. Ač jsme ji zkoušeli zahrát dvakrát, tak to bylo poněkud zmatené. 
Opravdu nevím zda vůbec někdo vyhrál. Během další cesty jsme se museli skrývat před skřety. Lukáš 
vţdy zavolal: „Skřeti!“ a my jsme se museli do 10 vteřin ukrýt někde v lese. Šlo to celkem dobře aţ 
teprve kousek před cílem se snaţili Řízek a Ţelva ukrýt za takovým járkem plným vody a přeskočili jej 
rovnou doprostřed. Po obědě na druhém tábořišti ještě druţinky museli překročit močály , aby se dostaly 
do Mordoru. Tentokrát to dopadlo jiţ dobře, jen si nemůţu vzpomenout kdo vlastně vyhrál. Pak se pod 
vedením Lukáše vrátili ti nejmokřejší a nejunavenější zpátky do chaty (Lukyn, James, Řízek a Honza 
Strmeň) a my ostatní jsme pokračovali cestou, místy i necestou přes zablácené pole, aţ do Křiţanova, 
hnáni vidinou cukrárny. Bohuţel bylo 
zavřeno (otevřeno jen o víkendech a 
státních svátcích – tedy aţ zítra!). Koupili 
jsme si teda aspoň nějaké rohlíky a sýry ke 
svačině a také pití. Pak jsme se autobusem 
vrátili do Skleného a pěšky cestou přes pole 
(3km) na Bopbří hrad. U lesa jsme se ještě 
zastavili, abychom si vymysleli, co všechno 
jsme si dali v cukrárně, aby nám ti ostatní 
záviděli. Kluci básnili o tom jak si dali 
větrníky, rakvičky, věnečky, indiánky a já 
nevím, co ještě, aţ přišla řada na Mikuláše. 
Ten se chvíli zmateně koukal z jednoho na 
druhého a nic! Povídám: „Mikuláši, ty jsi s námi nebyl v cukrárně?“ A on na to,ţe prý „Ne!“ Ve srubu bylo 
příjemně teplo, tak jsme si do večeře ještě zahráli nějaké stolní hry. Po večeři se šlo znovu ven. 

BODOVÁNÍ  

říjen 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Kája Řízek 188 

2. Vevča 180 

3. Majkl 168 

4. Ţelva 166 

5. Klikouš 155 

6.-7. Lukyn 150 

 Kanár 150 

8. Tomáš Ryšavý 143 

9. Kecka 141 

10. Lukáš Křivánek 140 

11. Mikuláš 139 

12. Tuleň 136 

13. Ţabák 131 

14. Tofík 130 

15. Vačky 123 

16. Kouba 122 

17. Hroch 110 

18. Kyli 95 

19.-20. Hrášek 88 

 Honza Strmeň 87 

21. James 87 

22. Tobík 70 

23. Oliver 59 

24. Honza Pavlačka 52 

25. Kuba Sedláček 46 

26. Tukan 31 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 86,8 

2. Štiky 85,9 

3. Mloci 72,8 
 

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

Celkem 8 akcí, 24 bodovaných,Ø 73,4 % 
 

 

Průměr oddílu (40 bodovaných) 73 % 
 

 LIŠČATA 
1. Tomáš Zbranek 86 

2. Tomáš Vítek 79 

3. Andreas Král 76 

4. Vilík  71 

5. Egon  70 

6. Adam Zobač 52 

7.-8. Lukáš Gajda 50 

 Vojta Tichý 50 

9.  Matěj Chrobák 49 

10. Kryštof Novotný 42 

11. Jakub Neuhauser 41 

12.-13. Váva 37 

 Radek Prchal 37 

14.-15. Honza Chlumecký 36 

 Martin Ţůrek 36 

16. Lukáš Uher 25 

17. Flavio 23 
 

Docházka VLČATA 
Všudybylové (100%) Tomáš Zbranek 
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) Lukáš Gajda, 
Honza Chlumecký, Matěj, Andreas, Váva, Jakub 
Neuhauser, Kryštof, Radek, Vojta, Adam, Tomáš 
Vítek 
Akorátníci (50 – 74,9%) Egon, Vilík, Martin 
Ţůrek 
Málobylové (25 – 49,9%) Flavio, Lukáš Uher       
Nikdebylové (0 – 24,9%) nikdo 

Celkem 5 akcí, 17 bodovaných,Ø 72,6% 

 

Fotografie 
Protože při společném cestování je pro nás 
někdy výhodnější použít místo společné 
jízdenky jízdenku SONE+ a protože při jejím 
použití je nutno dokládat věk cestujících dětí 
starších 10 a mladších 15 let průkazkou 
s fotografií a datem narození a protože stejná 
průkazka je potřeba i v případě žádosti o 
poloviční jízdné v autobusu, rozhodli jsme se 
všem členům starším 10 let vyřídit členské 
průkazy do Junáka – svazu skautů a skautek ČR, 
kterých máme v klubovně ve skříni již několik 
let nevyužitou hromadu. Kluci tak nebudou 
muset s sebou vozit pasy či jiné průkazy, u 
kterých by pak hrozilo, že je ztratí. Budeme 
k tomu ovšem potřebovat od každého člena 
„průkazovou“ fotografii 3,5 x 4,5 cm. Chlapci je 
mohou postupně nosit na kteroukoli oddílovou 
schůzku a odevzdat ji některému z vedoucích. 



František Kňourek 

Narodil se 23. října 1882 

v Dobší v Čechách. Před válkou 

působil jako mladý učitel na 

Strážnicku, Horňácku a 

Kopanicku. Zde také napomáhal 

k národnímu uvědomění 

obyvatel na moravsko-

slovenském pomezí. Po roce 

1918 však uplatňoval v daleko 

větší míře své schopnosti a 

znalosti, a to zejména v oblasti 

národního hnutí v Poštorné a 

v Charvatské Nové Vsi. Tam byl 

povolán již v listopadu 1918 

okresním školským inspektorem 

Janem Noháčem, aby se stal 

prvním ředitelem nově zřízené 

obecné školy.  

Velmi činný byl Kňourek v sokolských a hasičských spolcích, ve 

dvacátých letech byl rovněž neúnavným propagátorem skautingu. V roce 

1925 začal organizovat v Břeclavi skauty. V oddíle i mezi přáteli byl 

přezdíván jako „Šedý vlk“.  Při černé kávě u táborového ohně psával své 

skautské písničky. Vzpomeňme na např. Poštorenskou kapelu, Holá 

kolena či Skautingu zdar, které se bleskově rozšířily po celé 

Československé republice. Ve třicátých letech působil i jako okresní 

výchovný zpravodaj Junáka. Mohl tak zařídit zejména účast 

poštorenského skautského oddílu na prvním slovanském jamboree 

v Praze roku 1931.  

František Kňourek byl i neúnavným dramatikem. Pro děti napsal 

divadelní hry: Ubrousku, prostři se; Štědrý večer po pěti letech či 

Jiříkovy housle. Všechny tyto a jiné hry (zejména vlastenecké) vydal 

vlastním nákladem. 

Zemřel náhle v 54 letech 10. listopadu 1936. Byl pochován na hřbitově 

v Charvatské Nové Vsi. Stal se pozoruhodnou osobností Břeclavska – 

skautem tělem i duší. Proto je potřebné, abychom jeho památku stále 

udržovali a připomínali si ji. Nechť ať i nadále odpočívá v pokoji.  

Káně 

Druţiny měly po tmě absolvovat trasu vyznačenou bílými papírovými lístky aţ k cíli a odtud se vrátit 
co nejrychleji do chaty. Ovšem v cíli na ně ze stromu zaútočila Odula. Někteří si málem cvrkli do 
kalhot. Den třetí proběhl ve znamení oddílové XIII. Přesunuli jsme se opět na Walden, kde 
dopoledne proběhlo nejprve tradiční druţinové zálesácké vaření. Druţiny se za ta léta, co to cvičíme, 
hodně posunuly, ale ještě mají stále co vylepšovat. Zejména domluvu a organizaci. I v samotném vaření 
– škoda kupříkladu, ţe Štiky na začátku vaření své skvělé zeleninové polévky neosmahly ten pórek na 
oleji a nakonec do ní nezamíchali jíšku, nebo Mloci mohli maso do rýţe také zpočátku trochu opéct na 
cibulce. Úplný „koncert“ při vaření svých bramboráků se sušenými švestkami předvedli roveři. Uţili si 
sice hodně legrace, ale brát si z nich příklad bych druţinkám úplně nedoporučoval. Během vaření se 
k nám připojilo Káně s Frantou a posléze i Pancho. Odpoledne proběhlo 6 disciplín oddílové XIII. 
Poznávání savců (Pancho), Znalost dopravních značek (Jeleň právě absolvující autoškolu!), Znalost 
oddílu (Učeň), Štafeta 6 základních uzlů (Pajda), Vyskvrňování králíka (Káně) a Běhací kimovka aneb 
Galimatyáš (Franta). Nejhůře byla hodnoceno vyskvrňování králíka, kdy hráči na 28 metrů (vzdálenost 
poţadovaná na orlí pero!) měli zakreslit šest puntíků v kresbě králíka ve čtverci 15x15cm. Bylo to 
těţké a OP nakonec nikdo nezískal, ale soutěţ se mi líbila. Vypilujeme trochu pravidla a příště to 
zkusíme zas. Na závěr si ti největší 
borci zahráli ještě Lopatu – Učňovu 
pálkovací hru z naší výpravy do Čučic a 
my ostatní, zmrzlí, jsme se vrátili do 
srubu a začali vařit večeři. Po ní měl 
Učeň připravenou novou hru Aukce. 
Hráči měli ze získaných prostředků (na 
základě testíku na znalost skautské 
organizace) nakoupit co nejvíce a 
nejlépe hodnocených předmětů, které 
byly v aukci nabízeny. Zvítězil opět 
Majkl. Pak jsme ještě chvíli zpívali a 
zahráli si hru Na blázinec  aneb zmatek 
nad zmatek. Pajda jako ředitel blázince 
posílal kolovat po kruhu – na jednu stranu svícen a na druhou stranu baterku a protoţe blázni všechno 
popletou, tak se při předávání muselo říkat: „Předávám ti“, blázen se musel zeptat „Co?“ a ostatní se 
pak museli ptát, aţ to došlo aţ k řediteli a ten teprve odpověděl, co to vlastně posílá. A protoţe věci 
kolovaly současně oběma směry, tak z toho vznikaly takové humorné situace. To jsme se ale nasmáli… 
Den čtvrtý jsme dopoledne zahájili stavbou aqaduktu. Druţiny měly za úkol z vyfasovaných korýtek, 
vlastních věcí a věcí, které najdou v lese postavit co nejrychleji aqadukt přes 3m území (řeku Tiberu) 
a pak přes něj dopravit vodu do nádoby na druhou stranu. Vyhráli Mloci, a protoţe celá věc proběhla 
poměrně rychle, vyhlásil ještě Učeň stavbu společného vodovodu na celou šířku volejbalového hřiště 
(9m). To trvalo aţ do poledne. Po obědě. Jsme po druţinkách 1. Chystali dřevo (pod vedením Lukáše), 
2. plnili OP vis na větvi a setonův běh (Jeleň a Franta) a 3. Zasedala rada orlích per (Učeň, Káně, 
Pajda). Večer byl přichystán 2. Oddílový sněm (po 6 letech). Na něm byly vyhlášeny výsledky 
podzimní oddílové XIII., proběhla soutěţ druţin o nejlepší znalost svého rodového zvířete, zpívání a 
nakonec byla udělována orlí pera (celkem 54). Podle závěrečných hodnocení jednotlivých členů se 
velká výprava i sněm všem líbily a sněmy byly ţádány v programu oddílu častěji neţ jedenkrát za 6 let. 
Poslední den – neděle: začal tradiční nedělní snídaní – vánočkou a kakaem. Pak jsme se urychleně 
sbalili. Kvůli zmatkům na pokoji si někteří odvezli domů cizí svršky. Někteří je pak od těch druhých 
dostali zpět, ale jiní tolik štěstí neměli. Není nad to mít ve věcech pořádek a vědět, co patří do mého 
batohu!  Potom uţ se jen uklízelo a v 10.00 hodin jsme vyrazili do Skleného na vlak. Pancho ještě 
s Kánětem douklízeli srub, zamkli a nedopatřením přivezli do Břeclavi i klíče, které původně měly 
zůstat na věšáku za dveřmi. Proto jsem musel v úterý zajet do Brna klíče vrátit (ale nejen proto – bylo 
třeba pobyt zaplatit). Ve vlaku proběhlo ještě známkování akce, jehoţ výsledky jsou přiloţeny dále 
v listu a velká podzimní výprava skončila v Břeclavi na nádraţí oddílovým pokřikem.                    (Pajda) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malé shrnutí a doporučení na závěr: 

Co mě velmi mile překvapilo bylo to, ţe jsem nikde neviděl, ţe by rádce musel strhávat body za 

chování nebo někoho výrazněji napomínat. Nevím jestli to bylo tím, ţe někteří výtečníci na 

schůzkách nebyli, nebo mou přítomností, nebo to zkrátka mají rádcové dobře zmáklé. Věcí na 

které bych vám doporučil nejvíce zamakat je to jiţ výše několikrát zmiňovaná skautská 

atmosféra a oddílový program. Nebudu to uţ dále rozebírat, myslím, ţe o tom uţ jsem toho 

napsal dost. Taky mě trošku mrzí, jak opomíjíte udílet body za práci pro druţinu. Je to škoda. 

Měli byste tímto prostředkem kluky motivovat, aby se taky podíleli na chodu druţiny a trošku 

vám s tím pomáhali. Je to i pro jejich dobro a pomůţe jim to v přípravě na jejich případné 

budoucí rádcování. Dále bych chtěl, aby se v klubovně vţdy těch 15 minut před schůzkou topilo 

a můţete si i nadělat třísky, abyste to nemuseli dělat po schůzce. No a na úplný závěr asi ta 

nejtroufalejší prosba. Podle mého by bylo ideální, kdybyste si schůzky natáhli na ty 2 hodiny. 

Vím, ţe u Štik to asi nepůjde, protoţe Kecka má po schůzce ještě kytaru, ale zbývajícím 

druţinám bych to doopravdy vřele doporučil. První půl hodinu většinou věnujete jen 

organizačním věcem a program se celkově docela táhne a nemá takový spád, jaký by měl na 1,5 

hod schůzce mít. Kdyţ jste dobrá parta, tak si určitě najdete čas na další půlhodinku strávená 

společně. Doufám, ţe jsem nebyl aţ přehnaně kritický a ţe si z mojí zprávy alespoň něco 

vezmete. 

  

Howg Učeň 

 

Zpráva z inspekce 17.- 19.10.2011 

Toţ na začátek napíšu pár slov úvodem. Po návštěvě u všech tří starších druţin musím 

konstatovat, ţe všechny druţiny jsou funkční a vyvíjejí jakousi samostatnou činnost. Je moţné, 

ţe v následujících řádcích budu moţná někde aţ moc kritický, ale berte to tak, ţe se vám jen 

snaţím poradit, jak se to dá dělat ještě lépe, protoţe uţ teď je obdivuhodné, jak se nejen 

rádcové věnují svým druţinám a co pro ně všechno chystají. 

 Mloci 

Kdyţ přehlédnu to, ţe se informace o začátku aţ v 16:30 nedostala 

ke mně (coţ vlastně vůbec nevadí, protoţe ji k ničemu nepotřebuji), 

tak je zaráţející, ţe někteří členové si stále myslí, ţe jim schůzka 

začíná uţ v 16:00. No alespoň si stihnou včas zatopit. Kaţdopádně 

bych vám doporučoval jasně si stanovit v kolik začínáte, to není nic 

proti tomu, abyste se tam třeba někteří scházeli dřív. Další věcí, 

která mě zarazila ještě před vstupem do klubovny bylo to, ţe Klikouš 

stále ještě nemá vlastní klíče. Proto bych poprosil zúčastněné, tím 

myslím Klikouše, Pajdu a Lukáše, aby s tím pokud moţno něco udělali. 

I kdyţ nebudu brát v potaz zmatky s časem zahájení, tak se 

zahajovalo aţ 16:37 (7 minut potom druhém zahajovacím čase), coţ 

je vzhledem k době trvání celé schůzky 1,5 hodiny celkem dost. 

Připravili jste se tak asi o 7,7% z trvání celé schůzky (do toho není 

započítáno pozdější zakončení). No zkrátka a dobře dejte si na to 

včasné zahajování pozor. Při zapisování bodování se mi líbilo, ţe 

Klikouš doplňuje N a O do blanketu. Druhou stránkou věci je, ţe má 

guláš v tom co je omluvitelné a co ne. Chtěl tam omluvit jakési 

narozeniny, protoţe se mu kdosi  (uţ si nepamatuji, kdo to byl) omluvil dopředu. To je podnět 

buď pro Frantu jako bodového bankéře, nebo pro Káně na oddílovou radu, aby se s rádci 

popřípadě i podrádci ještě jednou důkladně prošli taje našeho bodování (není to jen Klikouš i 

Kecka s oblibou např. napíše všem za hry 5 bodů…). Další věcí, která se mi nezdála úplně 

v pořádku bylo to, ţe někteří kluci se o VPV dozvěděli aţ na této schůzce, coţ je strašně pozdě. 

Je přece v zájmu celé druţiny, aby vás tam jelo co nejvíc. Proto vám doporučuji si o blíţících se 

akcích popovídat třeba měsíc dopředu. Nemyslím nic dlouhého stačí říct jen, ţe to bude a ať se 

kluci doma poptají jestli pojedou. V této fázi přišli Lukyn a KubaS (jeden25 adruhý 15 minut 

později). Rozumím tomu, ţe máte softball, ale bylo by dobré, kdybyste třeba skončili o 

chviličku dřív, nebo si trochu švihli, protoţe pozdní příchody strašně narušují spád celé schůzky. 

Rádce vás musí napsat do bodování a zopakovat, co se zatím vyřešilo. Tento problém se 

samozřejmě netýká jenom vás, ale i jiných plantáţníků. Při  vymýšlení zálesáckého vaření musí 

mít rádce v záloze nějaký nápad, který vytáhne, kdyţ nikoho nic nenapadne. Máte jediné štěstí, 

ţe máte v pondělí ještě jednu schůzku. Na druhou stranu bych vás chtěl pochválit za to, ţe si 

vedete kroničku. To by bylo tak všechno k úvodní domlouvací se části. Přece jen si neodpustím 

k tomu ještě jednu poznámku. Snaţil bych se všemi silami, aby tato část byla co nejkratší. U vás 

to bylo přes 30 minut (1/3 schůzky), coţ je pro některé neposedy dlouho. Doufám ale, ţe se to 

bude zlepšovat, jak bude Klikouš nabírat stále více zkušeností (musíme si uvědomit, ţe je teprve 

v 7. třídě!) a naučí se v tom kočírování lidí a sdělování informací lépe chodit. 



Teď něco k fázi tři, tedy program po Kimovce. Líbilo se mi, ţe se do přípravy programu zapojil i 

podrádce (jmenovitě Lukyn) a kluky to bavilo. Všechno probíhalo v klidu, a kdyţ byla nějaká 

sporná situace, tak se to vyřešilo domluvou. Co bych vytkl je to ţe se Klikouš do her nezapojoval 

a v lepším případě je sledoval z povzdáli. Potom to budí dojem, ţe jsi něco víc (jako třeba 

učitel), coţ úplně nechceme. Druţina je přece parta kamarádů, kde je rádce jedním z nich. Taky 

si myslím, ţe kdyţ si rádce zablbne s druţinou, tak je to stmelí a kluci uvidí, ţe nejsi jen ten 

suchar, co se z nich snaţí vytáhnout proč nebyli ten minulý pátek na oddílovce. Na druhou 

stranu rozumím tomu, ţe tě to třeba nemusí bavit. Zvol si teda zlatou střední  cestu a zahraj si 

s klukama jen občas. Další věcí kterou jsem postrádal bylo zařazení něčeho z oddílového 

programu. A při tom toho máte tolik na výběr. Jen pro připomenutí OP, korálky, registračka, 

zasvěcovačka a ještě ke všemu příprava na závod vlčat. Bez těchto věcí z vás není cítit, ţe jste 

skautskou druţinou, ale blíţíte se spíše klukovské partě, co si hraje před domem. Tím nechci 

říct, ţe si nemůţete část schůzky společně zablbnout, ale skauting by vám k tomu měl 

poskytovat ještě nějakou nadstavbu. Takţe s chutí do toho a půl je hotovo. Na závěr uţ jen 

taková malá připomínečka. Za tuto druţinovku bych osobně udělil 4 body za práci pro druţinu 

(rozdělání ohně, hra, kronička, zametení). To je za celý měsíc celkem 16 bodů. Jen pro 

připomenutí minule jsi udělil 0,0 bodů. Takţe pokaţdé kdyţ ti někdo něco sebemenšího vykoná si 

to poznač do rádcovského zápisníku a na konci měsíce to jen sečteš a nebudeš to muset lovit 

v paměti. 

Celkově: 50% 

 Jestřábi 

Co musím Jestřábům dozajista přičíst k dobru je to, ţe zahájili 

včas. Na čem bych ještě zapracoval je to, ţe s rozděláváním 

ohně se začalo aţ po zahájení. Kdyţ člověk přijde do vytopené 

klubovny, tak to dělá mnohem lepší dojem a lépe se funguje. 

Ideální je být v klubovně, tak 15 minut předem, nebo si rozdělit 

sluţby. Na druhou stranu chápu, ţe s topením se teprve začíná a 

tudíţ jste na to nemuseli být připravení. První domlouvací fáze 

schůzky sice netrvala tak dlouho jako u Mloků, ale taky si 

poměrně vlekla. Majkl si musí udrţet respekt a sfouknout to za 

deset minut a ne si tam něco brblat pod fousy, kdyţ ostatní si 

hledají něco v batohu, čtou si něco na nástěnce nebo přikládají 

do kamen. Kdyţ u stolu sedí celá druţina a něco řeší, tak to dělá 

mnohem dojem a alespoň vzdáleně to připomíná Rychlé šípy, jak 

společně sedí nad nějakou záhadou, která se stala ve Stínadlech. Při zápisů bodování se Majkl 

kluků neptal na minulé akce ,na kterých nebyli. Chlapi je to ve vašem zájmu, aby kdyţ uţ vám 

někdo chybí to měl alespoň za O. Oliver přichází na schůzku později a ještě ke všemu v oblečení 

hodícím se spíše na sraz hoperů neţ na skautskou schůzku. Doporučoval bych mu prodat 

oddílové tričko, aby mohl chodit v něm, protoţe takový zmrzlinář se mi zkrátka nezdá 

dostatečně malebný. Kdyţ uţ přišel pozdě, tak by bylo vhodné se ho ihned zeptat, proč jde 

pozdě a co má za věci (to Majkl neudělal). Další věc, kterou nechápu je, jak to ţe Oliver po dvou 

měsících stále ještě nemá číslo na svého rádce (Majkla). Majkl netuší, kde jsou v klubovně 

korálky a tudíţ je Olivek nemá (napraveno). Navrhoval bych na další OS promluvit krátce o 

registračce a zasvěcovačce a vysvětlil bych ji těm, kteří neví o co se jedná a ostatní bych 

podpořil v jejím plnění. Ve třetí fázi proběhla hra na plácku. Na můj vkus byla useknuta aţ moc 

násilně a ještě bych klidně ještě jedno kolo nechal odehrát. To je ale o citu, který přijde aţ se 

zkušenostmi. Taky mě trošku zarazilo, ţe si Majkl nezapsal pořadí, i kdyţ klidně mohl. Kdyţ uţ 

něco hrajete, tak za to ty body klidně rozdejte je to určitě lepší tam všem jak chobot napsat 

vlekou trojku. Potom se vevnitř uzlovalo. Coţ mě velmi potěšilo, protoţe to byla jediná věc 

z oddílového programu, se kterou jsem se setkal. Celková atmosféra celé schůzky je potom 

taková víc skautská a je to přesně ta nadstavba, která nás odlišuje od té party kluků někde na 

hřišti. Během uzlování volně probíhala debata o zasvěcovačce a registračce. Taky se mi líbilo, 

jak ti zkušenější pomáhali těm méně zkušeným. Jen bych si pohlídal, aby se mi někdo u takové 

aktivity nezašíval. To jsem viděl trošku u Olivera, kterého to tak úplně nechytlo, to ale taky 

souvisí s mou další poznámkou k uzlování. Osobně bych ji ukončil o 15 minut dřív, pak uţ se to 

zbytečně táhlo. Ani Majka jsem neviděl si zapisovat body pro druţinu, coţ je škoda. Je tady 

jakýsi motivační prostředek, tak ho vyuţijme, nebo se vám ti kluci na to zametání, topení nebo 

chystání her vykváknou (tím nemyslím konkrétně nic na  Ţabáka ). Dále mě zarazilo, jak je 

moţné, ţe se nezametalo. Rádce nemůţe počítat s tím, ţe bude 5 minut po konci schůzky doma, 

ale musí ještě dohlednout na to, aby byla klubovna v pouţitelném stavu, v klidu si zapsat 

bodování, zhodnotit si schůzku,… Závěrem snad je to, ţe nejvíc plusových bodů jste získali za tu 

jiţ zmiňovanou atmosféru a taky za náznaky toho, ţe moţná budete i trošku parta. 

Celkově: 65% 

Štiky 

Kecka přijel aţ jako 

poslední a všichni uţ na něj 

čekali. To ţe měl po cestě 

nějaké problémy s kolem, 

ho ale omlouvá. Aţ se ale 

začne zatopit, tak by to chtělo být v klubovně 15 minut před zahájením a zatopit. Při zápisu 

bodování se Kecka správně ptá na N a O. Při domlouvání na VPV nemá Kecka nachystáno ţádné 

jídlo na zálesácké vaření a vymýšlí  to aţ na koleni v klubovně. Doopravdy by bylo dobré 

s nějakou představou uţ na schůzku přijít. Vačky přichází později a Kecka ho správně zapisuje 

do bodování. To co mě zklamalo byla třetí fáze schůzky, ve které se hrálo jen několik kol jakési 

běhací hry. Od Kecky jako nejstaršího a nejzkušenějšího rádce jsem čekal doopravdy něco víc. 

Kecka mi sice potom tvrdil, ţe je nejdůleţitější, ţe to kluky bavilo a chodí do klubovna rádi. To 

je sice pravda, ale musím se zase opakovat, ţe skautské druţina a parta kluků před domem by 

se měli v něčem lišit, protoţe ani tady neproběhlo nic z oddílového programu. Jak potom můţete 

očekávat, ţe budete jako druţina úspěšní na VPV v oddílové XIII o závodě vlčat ani nemluvě. Po 

skončení schůzky se zametá, ale zato se nedělají třísky. Rádce si opět nezapisuje body za práci 

pro druţinu a navíc nemá schůzku připravenou v zápisníku rádce. Já se ani nedivím. Kdyţ 

zapamatovat si jednu zpropadenou běhačku přece není ţádný problém. No zkrátka a dobře si 

myslím, ţe rádce Keckových kvalit by měl připravovat mnohem kvalitnější druţinovky. 

Celkově: 50% 


