
KALENDÁŘ AKCÍ 

prosinec ´11 
 

pátek 9.12.2011 v 16.00 
        Společná oddílovka 

        „Vlků s Vlčaty“ Na Duhovce „U mamuta“ 
         Vyhlášení bodování 11/2011, nálepky 
         Zpěv a hry a moţná překvapení           

16. - 18.12.2011 Vánoční výprava Ţdánice 
          Ubytování na místním DDM, výprava do 
          Ţdánického lesa, příprava na vánoční akce 
          Informace dodá Pancho          
 

22.12.2011 Vánoční vystoupení 
          pro rodiče a přátele našeho střediska 
          od 17.00 v kině Koruna, před samotnou  
          akcí generálka, příprava na akci na  
          Vánoční výpravě 

 

23.12.2011 Vánoční besídka 
          pro všechny členy oddílu od 14.00 na 
          Duhovce „U mamuta“, vedou: Kruťák a 
          Tejda, přineste s sebou dárečky pro  
          všechny kamarády 

 

24.12.2011 Vánoční krmení zvířátek 
          Sraz ve 14.00 u kostela Sv.Václava            

24.12.2011 – 1.1.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 6.1.2012 Oddílová schůzka 
        16.30 v klubovně závěrečná – uzávěrka  
          bodování listopad, hodnocení DE, DO,  
          ŢK,  zpěv a hry 

 
 

7.1.2012 Zimní přechod Pálavy 
          Sraz: v 7.15 na nádraţí ČD v Břeclavi 
          Návrat v 16.48 vlakem od Mikulova 
          S sebou: 70,- Kč na vlak, svačinu, pití 
          dobré boty, teplé oblečení 

   

 

 

Písnička z filmu Alois Nebel 
 

D                                   G   A 

Jedu domů po trati, jedu přes kopce 

D                                     G   A 

Za okny padá, padá sníh, budou vánoce 

Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve 

městě 

Uţ slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele 

D       Hmi  G  A 

Aleluja, aleluja 
 

Jeţíš na kříţí ztrápený občas se usměje 

Na ty, co v zázrak uvěří, na ty co zpívají 

D       Hmi  G   

Aleluja, aleluja 

 

G         D  A       Hmi  G 

Beránku náš, na nebesích 

Stůj při nás, aţ přijde tma 

Aleluja, aleluja 
 

Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou 

Z kříţe zbyl jenom stín, ale přesto slyším 

Aleluja, aleluja 
 

Beránku náš, na nebesích 

Stůj při nás, aţ přijde tma 

Beránku náš, na nebesích 

Neopouštěj nás, aţ začnem se bát, bát 
 

Aleluja, aleluja 

Aleluja, aleluja 

Aleluja 

 

Pásli ovce Valaši 
Pásli ovce Valaši, při betlemskom salaši 
Hajdom hajdom, tydlidom… 
Anjel se jim ukázal, do Betléma jít kázal 
Hajdom hajdom, tydlidom… 
Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najdete 
Hajdom hajdom, tydlidom… 
On tam leží v jesličkách. Ovinutý v plenčičkách 
Hajdom hajdom, tydlidom… 
Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpívá 
Hajdom hajdom, tydlidom… 
Na housličkách jujuju, na gajdičkách dududu 
Hajdom hajdom, tydlidom… 

  

Půjdem spolu do Betléma 
Půjdem spolu do Betléma, duuj daaj… 

 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat 

 

Začni Kubo, na ty dudy, duuj daaj… 
 

A ty Janku na píšťalku, hudli, tydli… 
 

A ty Mikši na housličky, hudli, tydli… 
 

A ty Vávro na tu basu, bruum, bruum 
 
 

 

pf 2012 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

prosinec 2011 
 

Z okna zimu pozoruji, 
něco o ní namaluji 

Sněhuláka, bílý sníh 
nebo děti na saních 

 

Za prosincem končí rok, 
do nového už jen krok 
V prosinci jsou vánoce, 
přesně jednou po roce 

 
Vážení rodičové, nazdar bratříčci, 
nastal nám poslední měsíc roku a s ním se blíží i nejhezčí jeho svátky, 
vánoce. V listopadu se nepatrně zlepšila docházka, ale ani tentokrát 
jsme se nepřiblížili loňskému průměru, takže jsme stále podprůměrní. 
Byl bych rád, kdyby alespoň větší polovina z vás nechtěla být 
podprůměrnými. 
Proběhla další „inspekce“ družinových schůzek, která dopadla snad 
ještě hůře než ta minulá, i když to snad může být jen Káněčí 
subjektivní dojem. Přesto máte určitě v činnosti družin co zlepšovat. 
V prosinci chystáme řadu vánočních akcí. Vánoční výpravu do Ždá- 
nic, vánoční vystoupení pro rodiče, přátele střediska i veřejnost 
společné s dívčím oddílem V trávě. Takže začněte na družinových 
chystat svůj družinový program. Domluvili jsme se na radě starších, že 
bychom mohli předvést stínové divadlo. Více si k tomu řekneme na 
oddílové schůzce 9.12.2011. Zkuste na družinových vyrobit nějaké 
dárečky pro kamarády z jiných družin či rovery nebo své družinové 
novoročenky. Chystejte se i na oddílovou vánoční besídku, která 
proběhne tradičně den před štědrým dnem na Duhovce. A buďte na 
sebe hodní. Klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a 
spokojenosti v novém roce přeje vedení oddílu… 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
  

O prvním prosincovém víkendu se vypravila 
oddílová rada a několik málo dalších jedinců, kteří 
akci měli za odměnu na tradiční mikulášský víkend 
do Prahy. Letos nás jelo trochu méně neţ obvykle 
– Franta M.P. byl nemocný, během týdne se dále 
odhlásili Kruťák a na poslední chvíli i Tejda a 
Majkl s Lukynem jeli raději na nadhazovací kliniku 
do Mostu. Kdo tedy zůstal: Učeň, Káně, Jeleň, 
Lukáš, Klikouš, Ţelva, Vevča a Pajda, iniciátor celé 
akce. Vlak, co jsme s ním jeli,  byl opravdu velmi 
plný, takţe jsme seděli kaţdý sám, nejvýše po 
dvou, takţe jsme nemohli řešit ţádné oddílové 
věci. V Praze, na hlavním nádraţí, jsme vystoupili 
chvilku po šesté a jako jiţ tradičně jsme se vydali 
i s batohy na procházku večerní Prahou – na 

Václavák (tam se musel jít Jeleň vyčůrat, čekali jsme na něj asi 15 minut!) – kolem Stavovského divadla na 
Staromák (díky Jeleňovu čůrání jsme nestihli letos orloj!) – Karlovou ulicí na Karlův Most – na Malostranské 
náměstí – Nerudovou ulicí na Praţský hrad – přes Jelení příkop – okolo tunelu Blanka do Dejvic – na „Kulaťák“ a 
do klubovny kmene LLM Walden. To bylo pro dnešek vše. Po večeři snad ještě někdo hrál místní hry, ale to uţ 
jsem šel spát. V sobotu jsme ráno vstávali kolem půl osmé. Po snídani a trochu chaotických přípravách jsme 
vyrazili na metro, metrem na stanici „Hradčanská“ a odtud pěšky na Loretánské náměstí, kde byl v 9.00 sraz na 
tradiční Mikulášskou hru „Pražská domovní znamení“. Jeleň opět zdrţoval, takţe jsme procházeli Hradem právě 
v okamţiku střídání hradní stráţe, coţ nás zdrţelo ještě víc. K Loretě dorazili s menším zpoţděním, splavení jak 
koně. Nebyli jsme naštěstí poslední, takţe to nebyl takový trapas. Po nás ještě pár lidiček přišlo a mohli jsme 
začít. Huronka z kmene Stráţců údolí  přečetla úvodní motivaci a vysvětlila pravidla – pak jsme si museli najít 
obálky s úkoly, které jsme měli plnit aţ do 12.00, kdy byl sraz u Orloje. Letos se hra odehrávala spíš na Malé 
Straně, teprve poslední úkoly směřovaly ke Staromáku. Měli jsme najít cca 17 znamení a zaznamenat čísla jejich 
domů do archu a kromě toho jsme plnili další úkoly – měli jsme poţádat 3 lidičky, aby nám nakreslili na druhou 
stranu archu lišku, napsat básničku s tématem domovních znamení, pomoct vodníku Vaněčkovi zachránit ţábu, 
přejít Karlův most svázaní uzlákem a ještě další… Nám s Kánětem se nepodařilo zachránit ţabku a nenašli jsme 
znamení rolničky a tak jsme skončili aţ na 5. – 8. místě. Jen nechápeme, ţe se před nás dostal Jeleň s Vevčou, 
kdyţ měli splněno méně úkolů… Po vyhlášení výsledků a rozchodu jsme se vydali na Betlémské náměstí do naší 
oblíbené hospůdky vedle Kaple Betlémské. Bohuţel bylo plno. Naštěstí hned za rohem byla další, skoro prázdná a 
menu za 79,- Kč nebyla tak hrozná cena. Kluci, co si dali „jen“ smaţený sýr s hranolkama platili víc, neţ my. Jeleň 
si pro změnu dal dvojitou porci suchých hranolek. Po obědě jsme si dali rozchod. Většina vyrazili s Učněm do Jun 
shopu na Haškově ulici, Káně šlo na výstavu o vynálezci kontaktních čoček Otoo Wichterleovi a já vyrazil za 
nákupy. V 15.30 jsme si dali sraz na „Kulaťáku“, odkud je to do divadla Semafor opravdu kousek. Letos jsme 
sehnali lístky na Suchého úpravu klasické operety Mam´Zelle Nitouche. Šla s námi i Irí, členka dalšího kmene 
LLM, Tussilago. Ta se nejprve divila, proč se do toho Jeleňa tak naváţíme, ale neţ večer skončil, tak říkala, ţe 
uţ tomu rozumí. Divadlo se mi líbilo, Suchého úpravy jej oţivily (zejména scény „plukovníkův strašný sen“ a ta, 
jak se matka představená snaţí dostat do divadla bez lístku). Po skončení divadla jsme se odebrali do klubovny a 
pak ještě kluci výjimkou mne a Jeleňa (a Irí, ale to není kluk) ještě vyrazili na Vyšehrad, na Slavín, zapálit svíčku 
na hrob A.B.Svojsíka. Bohuţel hřbitov byl v tuto hodinu jiţ zavřený. Přesto si vycházku celkem pochvalovali. 
Neděle: Ach, ta ranní vstávání. Díky delšímu snídaní, balení a uklízení (hádejte, kdo opět nejvíc zdrţoval?) nám 
vypršela platnost celodenních jízdenek na metro zakoupených včera. Přejeli jsme na „Muzeum“, kde jsme zjistili, 
ţe výstava Vynálezci a vynálezy je v nové budově Národního muzea otevřena aţ od 10.00 hodin. Šli jsme si tedy 
mezi tím uschovat batohy na hlavní nádraţí, ale úschovny byly moc drahé, tak jsme se dohodli, ţe se vystřídáme 
u jejich hlídání. Já jsem začal a pak mne vystřídali Klikouš, Ţelva a Vevča. Aţ do odjezdu byl rozchod a tak, to, 
co jim zbyly ještě peníze, vyšli za vánočními nákupy. Hádjte, kdo došel poslední a kvůli kterému nám ujel dřívější 
vlak. Ano, správně, Jeleň, tentokrát ještě s Učněm. Ve vlaku jsme sice seděli v jednom kupé, ale byli jsme dost 
unavení na to, abychom něco projednávali. Jen Káně se snaţilo naučit dopis Taťány Oněginovi. (Pajda) 

BODOVÁNÍ  

listopad 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Vevča 136 

2. Kája Řízek 132 

3.-4. Ţelva 127 

 Kanár 127 

5. Lukyn 114 

6. Mikuláš 112 

7. Majkl 110 

8. Klikouš 107 

9. Tomáš 102 

10. Kecka 101 

11. Tofík 100 

12. Lukáš Křivánek 98 

13. Vačky 92 

14. Ţabák 91 

15. Tuleň 89 

16.  Kyli 83 

17. Tobík 82 

18. Kuba Sedláček 81 

19. Kouba 61 

20. Hroch 53 

21. James 45 

22. Oliver 43 

23. – 25. Honza Pavlačka 41 

 Hrášek 41 

 Libor Kuba 41 

26. Tukan 35 

27. Honza Strmeň 23 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 82,5 

2. Štiky 82,1 

3. Mloci 77,8 
 

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

Celkem 8 akcí, 26 bodovaných,Ø 75,3 % 
 

Průměr oddílu (43 bodovaných) 70,75 % 
 

 LIŠČATA 
1. Lukáš Uher 77 

2. Matěj Chrobák 72 

3. Honza Chlumecký 66 

4. Alan  63 

5. Adam Zobač  61 

6. – 8. Vilík 59 

 Andreas 59 

 Vojta Tichý 59 

9.  Egon 57 

10. Kryštof Novotný 56 

11. Tomáš Zbranek 52 

12. Tomáš Vítek 49 

13. Jakub Neuhauser 44 

14. Martin Ţůrek 42 

15. Váva 40 

16. Radek Prchal 39 

17. Flavio 22 
 

Docházka VLČATA 
Všudybylové (100%) Lukáš Uher 
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) Egon, Vilík, 
Honza Chlumecký, Matěj Chrobák, Andreas, 
Alan, Kryštof Novotný, Adam Zobač 
Akorátníci (50 – 74,9%) Jakub Neuhauser, 
Radek Prchal, Vojta Tichý, Tomáš Zbranek, 
Martin Ţůrek  
Málobylové (25 – 49,9%) Váva, Tomáš Vítek       
Nikdebylové (0 – 24,9%) Flavio 
Celkem 5 akcí, 17 bodovaných, Ø Lišek 66,2% 

 

…a několik vánočních koled 

 

Nesem vám noviny 
Nesem vám noviny poslouchejte 
Z betlémské krajiny, pozor dejte 
Slyšte je pilně a neomylně 
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte 
 

Syna porodila čistá panna 
V jesličky vložila Krista Pána 
Jej ovinula, jej zavinula 
Jej ovinula, jej zavinula plenčičkama 
 

Hle, hle, támhle v Betlémě 
Hle, hle támhle v Betlémě 
Svítí se tam zdá se mě 
Nad Betlémem svítí hvězda 
Ta jest nám neobyčejná 
Co to tam může býti 
Musíme to zkusiti 

 



Vánoční výprava 
Ždánice 16. – 18.12.2011 

 
 
 

(jedna z příleţitostí pro vlčata, aby zaţila vícedenní oddílovou výpravu) 
 

sraz: v pátek  16.12.2011 v 15.00 hodin na nádraţí ČD v Břeclavi 
ubytování: DDM ve Ţdánicích (ddm.zdanice@WZ.cz)  
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 nebo oddílové tričko 
jídlo:  svačinu a pití na cestu (bude aţ večeře!) 

společné – kaţdý s sebou vezme: ½ chleba, 1 citron, 1 cibuli, 1 klobásek,  
3 brambory, 5 sáčků čaje, 0,1-0,2 kg cukru, paštiku – ostatní suroviny 
dokoupíme ve Ţdánicích 

program: stínové divadlo, které pak budeme hrát v kině na besídce pro veřejnost  
(kaţdá druţina si nachystá nějakou krátkou scénku dopředu - rádci zajistí), 
vycházka, návštěva muzea, plnění korálků a  zasvěcovací stezky, zkusíme 
zpívat a hrát nějaké hry a hříčky 

cena: 300,- Kč (na srazu) pojede se na IDS, kde je potřeba doloţit u dětí ve věku  
10-15 let průkazku s fotografií a datem narození kvůli slevě na jízdném ! 

návrat: v neděli 18.12.2011 ve 12.31 hodin nebo 14.31 vlakem od Hodonína  

 
 

Přihlášku odevzdejte na DS 12., - 16.12.2011 nejpozději na srazu! 

 

Dotazy: Pancho 725 172 978 pancho.duhovka@gmail.com 
 

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

PŘIHLÁŠKA NA VÁNOČNÍ VÝPRAVU 
Ţdánice 16. – 18.12.2011 

Závazně přihlašujeme našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na vánoční výpravu do Ţdánic 16. – 18.12.2011 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 300,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 

Velká zimní výprava a kondiční soustředění 

Kouty nad Desnou 

4. – 11.2.2012 

Základní informace:  
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Vlastimil Pajda Kubát 
doprava: vlakem (sraz bude upřesněn začátkem března), věci – lyţe povezeme autem 
sraz: sobota 4.2.2012 v 9.09 hodin  na vlakovém nádraţí v Břeclavi 
ubytování: v horské chatě v Kouty nad Desnou  http://www.kouty.eu/  

na postelích s povlečením – není nutno brát s sebou spacák! 
s sebou: oblečení na spaní, teplé oblečení, dobré boty, přezůvky do chaty, 

lţíce na jídlo, láhev raději termoska na pití, případně náhradní převlečení,  
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůţek  
výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůlky a boty na běžky, oblečení – šusťáky 
nebo kalhoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhodné), spodky, lehčí 
šusťákovku, dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu nebo svetr  
rukavice, čepici, návleky na boty proti padání sněhu do bot 
 

Omezené mnoţství běţek, hůlek a botů bude moţno zapůjčit na Duhovce 

(prosíme však zájemce o jejich zapůjčení ať si své poţadavky zapíší do přihlášky) 
 

jídlo: jako obvykle kaţdý něco vezme (bude upřesněno v lednu), část věcí nakoupíme 

               předem a Pancho je poveze autem, zbytek (pečivo apod.) budeme kupovat na  
               místě… Jídelníček a to, co budou brát druţiny bude upřesněno taktéţ v lednu 
program: hlavně výcvik na běţkách a výlety na nich v okolí Koutů  a na Praděd,  

moţné je sjezdování  na okolních sjezdovkách - jen pro zdatnější lyţaře – ne 

pro úplné začátečníky, výpravy na sněţnicích, hry na sněhu i v klubovně…  
cena: 2.400,- Kč (reţisté 2.200,-) 
návrat: v sobotu 11.2.2012 ve 14.31 či 16.31 vlakem od Přerova 

 

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

PŘEDBĚŢNÁ PŘIHLÁŠKA NA VELKOU ZIMNÍ VÝPRAVU 
Kouty nad Desnou 4. – 11.2.2012 

 
 

Přihlašujeme našeho syna 
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
na Velkou zimní výpravu do Jeseníků 4. – 11.2.2012 

 
 
v Břeclavi dne:_____________________     ____________________________ 
                                                                                         podpis rodičů 

mailto:ddm.zdanice@WZ.cz
http://www.kouty.eu/

