
KALENDÁŘ AKCÍ 

leden 2012 
 

pátek 6.1.2012 Oddílovka 
        16.30 v klubovně závěreč- 
          ná uzávěrka bodování prosinec, hodnocení   
          DE, DO, ŢK,  zpěv a hry, na konci OR 

 
 

7.1.2012 Zimní přechod Pálavy 
          Sraz: v 7.17 na nádraţí ČD v Břeclavi 
          Návrat v 16.48 vlakem od Mikulova 
          S sebou: 70,- Kč na vlak, svačinu, pití 
          dobré boty, teplé oblečení 

 

pátek 13.1.2012 Oddílová druţina 
        schůzka starších členů oddílu - rádců 
         podrádců a dalších zájemců, vede Učeň           

sobota 14.1.2012 Bazén 
          koupání v krytém bazénu v Břeclavi 
          plnění činů, korálků a další vodní hrátky 
          sraz v 16.00 u bazénu, s sebou plavky,  
          ručník, cena: 50,- Kč (za 2 hodiny) 
 

pátek 20.1.2012 Oddílová rada 
        zprávy rádců o činnosti druţin 
         hlášení o DV v sobotu 21.1.2012 
 

sobota 21.1.2012  Druţinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, návštěva druţinových 
          míst v zimě, bude-li sníh je moţno vyuţít  
          běţky, bude-li led je moţný hokejový  
          turnaj 

 

27. – 29.1.2013 „ŠkoPr“ 
        školení pro rádce a další starší zájemce  
         informace na OR 20.1. 
 

zbytek oddílu ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 3.2.2012 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování leden 2012, hodnocení   
          DE, DO, ŢK,  zpěv a hry, na konci OR           

   

 

 

Jaroslav Ježek*, ČP 8 

G                       C    

Vám se svět, jak je, správný zdá 

D                    G  

vzít si z něj to, co vzít se dá  

bílé pohodlí přibývá  

hvězda životu usíná  

G D G  G D G 

a co my a co my  

G D G   D G D  G 

a co my co my co my  
 

Okna se z domů dívají  

těžké tajemství skrývají  

čas vám příběhy odvíjí  

lhostejnost vítězství připíjí  

a co my a co my  

a co my co my co my  

 

Oči zhasly a nepřejí přát  

ruka co hřála, už nechce hřát  

vlaštovka ulétla, začla se bát  

obavu probudí, budou se ptát  

a co my a co my  

a co my co my co my  

 

Vy, co vás hvězdy nevzruší  

vraťte život, vám nesluší  

tam, kde vlaštovka nehlídá  

tam už moc místa nezbývá  

a co my a co my  

a co my co my co my  

 

Dokončení z předchozí stránky: 
oddílu jsou chlapci „tak nějak napůl“. Když už na nějakou akci přijdou, dokáží zde vyhrávat hry, 

s nadšením se zapojují do veškeré činnosti a skutečně si to vše užívají. Jedinou vadou je, že se to 

zvládnou tak jedenkrát – dvakrát do roka. Škoda pro ně samotné ale i pro ostatní členy jejich 

družin a celého oddílu. Protože by mohli ve svém počínání být dobrým příkladem těm mladším a 

dokonce pomáhat svým rádcům s vedením družiny, kdyby o to stáli. Mluvím o Honzovi Pavlačkovi, 

Jamesovi, Kubovi Sedláčkovi, Hrochovi. Zkuste popřemýšlet o vašem dalším zapojení do činnosti 

ve druhém pololetí. Vaše družinky potřebují, abyste byli trochu aktivnější. Představte si, že by 

členové jako jsou Učeň, Káně, Jeleň, Kruťák, Tejda v šesté – sedmé třídě z oddílu odešli. To by už 

oddíl vlastně dneska nebyl. V junáckých oddílech to vždy fungovalo tak, že se ti mladší učili od 

svých starších kamarádů a ti se jim věnovali podle svých nejlepších možností a schopností. A 

pokud tohle nebude fungovat, tak již nebudeme skautským oddílem, ale jen nějakým kroužkem. A 

věřte mi, není to jedno a totéž. Skautský oddíl by měl být přeci jen něčím víc.                          Pajda 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

leden 2012 
 

Leden, leden, 
přikryl vodu ledem. 

A kde včera byly louže, 
tam to dneska pěkně klouže. 

 

Vyrazíme směle ven 
za ledem a za sněhem. 
Mráz nás štípe do tváří, 

oči se nám rozzáří. 
 

Vážení rodičové, nazdar bratříčci, 
vstoupili jsme do nového roku, doufejme, že všichni tou správnou 
nohou. Konec starého roku vždy tak trochu vybízí k bilancování, proto 
uvnitř Sem-Tamu najdete výsledky čtvrtletního bodování za září až 
listopad loňského roku, ze kterých je částečně patrná míra zájmu 
vašich chlapců o činnost oddílu. V několika málo případech se na 
docházce projevila dlouhodobá nemoc (Kyli, Miki, Tobík) o statní by 
měli přidat! 
Během ledna budeme odevzdávat registraci do skautské organizace a 
našeho střediska. Znamená to, že vás během měsíce opět budeme 
obcházet a budeme vybírat druhou polovinu oddílových příspěvků. 
Ještě nevíme, zda to bude 200,- Kč, nebo nebudeme muset zvýšit 
příspěvky kvůli navýšení odvodů na ústředí. Mělo by to být opět v řádu 
do 100,- Kč. 
Blíží se jarní prázdniny. Letos na ně v našem kraji připadl hned první 
termín – tedy  hned po těch pololetních – od 4. do 12.2. Stejně jako 
v předchozích letech jsme přichystali pro chlapce Velkou zimní 
výpravu, opět do Jeseníků, letos do Koutů nad Desnou. Věříme, že 
této nabídky využije co nejvíc členů oddílu. Protože v zimě, v dobré 
partě na horách je opravdu nejlépe.                  Vaše oddílová rada 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
  

 

 

 

  

 

 

16. – 18.12.2011 
Vánoční výprava byla letos trošku 

jiná, roveři měli ukončení 

tanečních, takže nemohli jet. 

Vlčata byla jen dvě, možná proto, 

že měli rodiče obavu z nachlazení 

před vánocemi.  Konečné číslo 

účastníků – 15, včetně mne a Lukase. Výprava začala dešťovou průtrží už cestou na nádraží. Cesta do 

malého neznámého městečka Ždánic uběhla rychle. Ubytování bylo bezva – teplo, světlo, hezká kuchyň a 

dva fotbálky. Ty se podepsaly na prvním večerním programu, který si zorganizovali skautíci úplně sami – 

turnaj dvojic ve stolním fotbale. Vítězi se stali Tofík s Lukášem Křivánkem. Ráno nás po snídani čekal 

výšlap do lesů. Začali jsme v zámeckém parku hrami v dětském koutku a pak jsme šli údolní asfaltkou 

směrem k pomníku partyzánů. Tam jsme ale nedošli – cestu nám zhatila velká těžba dřeva a bláto po 

kotníky. A tak jsme šli „méně blátivou“ oklikou ze Ždánic do Ždánic. Podle Tomášova krokoměru jsme ušli 

z ubytovny a zpět cca 12 km. Konec byl zase v parku. Tam jsme si vyklepávali dvacet minut bláto z bot, 

protože jsme měli dohodnutou návštěvu Muzea, založené učitelem Vrbasem. Přiznám se, že nejenom pro 

mně bylo muzeum příjemným překvapením. V jedenácti místnostech byly věci a exponáty z minulosti 

dávné i nedávné a mnoho jich muzeu poskytli obyvatelé z města a okolí. Doporučujeme návštěvu i Vám. 

Večer jsme zkusili po družinách stínové divadlo v neúplném složení družin a šli jsme na kutě. Ráno jsme 

se rychle sbalili a uklidili. Autobus jsme stihli a na poledne jsme se vítali s rodiči na nádraží v Břeclavi. 

Byla to dobrá víkendovka.                                                                                                     Zapsal Pancho 

 

Ostatní vánoční akce Vánoční koncert a 

tradiční Vánoční besídka dopadly také 

dobře. Vánoční koncert se líbil rodičům i 

přátelům. Všichni si pochvalovali film Pod 

junáckou vlajkou a většina také říkala, že 

nejlepší byl Klikouš a jeho mrazíkovské 

variace. Vánoční besídku měli v režii 

Kruťák a Tejda a bylo vidět, že jim tento 

druh akcí sedí a dokázali si s přípravou 

opravdu pohrát. Myslím také, že všichni 

zúčastnění to ocenili. Poslední akcí oddílu 

v minulém roce bylo Vánoční krmení 

zvířat, kterého se s námi zúčastnilo i pár 

rodičů , doufáme, že se jim předvánoční 

vycházka líbila i přes nepřízeň počasí… 

 CELOROČNÍ BODOVÁNÍ  

září - listopad 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Kája 498 

2. Vevča 463 

3. Ţelva 445 

4. Kanár 432 

5. Majkl 419 

6. Lukyn 393 

7. Kecka 384 

8. Lukáš Křivánek 380 

9. Klikouš 368 

10. Tomáš Ryšavý 366 

11. Mikuláš 340 

12. Tofík 323 

13. Tuleň 316 

14. Vačky 315 

15. Kouba 299 

16.  Ţabák 283 

17. Kyli 256 

18. Hroch 243 

19. Tobík 228 

20. Hrášek 209 

21. Honza Pavlačka 204 

22. James 193 

23. Kuba Sedláček 187 

24. Honza Strmeň 166 

25. Oliver 164 

26. Tukan 102 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 261,5 

2. Štiky 254,2 

3. Mloci 226,7 
 

Docházka STAŘÍ VLCI 
Všudybylové: Ţelva, Kecka, Kája (100%) 
  Majkl, Vevča (95,8), Klikouš (93,3), Lukyn,Tofík, 
  Kanár, Lukaš Kř. (91,7) 
Skorovšudybylové: Tuleň (83,3), Tomáš Ryška 
(77,9), Miki (77,5), Kouba, Vačky (75),  
Akorátníci: Hrášek, Ţabák, Tobík (62,5), Kyli 
(56,3), KubaS, Hroch, James (54,2) Oliver (50) 
Málobylové: Honza Pavlačka (44,6), Honza 
Strmeň (41,6), Tukan (33,3%) 
Nikdebylové (0 – 24,9%) nikdo 

 

Průměr starých vlků 73,27 % 

U docházky se jedná o průměr za tři měsíce. 
Podle průměru oddílu si každý snadno zjistíte, 
kdo jste výrazně nadprůměrní (nad 90%), kdo se 
pohybujete kolem průměru a kdo jste výrazně 
podprůměrní (po 60%) 

 LIŠČATA 
1. Tomáš Zbranek 214 

2. Tomáš Vítek 205 

3. Vilík 198 

4. Matěj Chrobák 197 

5. Andreas 197 

6. Egon 196 

7. Adam Zobač  189 

8. Lukáš Uher 177 

9.  Vojta Tichý 175 

10. Kryštof Novotný 158 

11. Alan  136 

12. Váva 119 

13. Martin Ţůrek 106 

14. Honza Chlumecký 102 

15. Flavio 98 

16. Jakub Neuhauser 85 

17. Radek Prchal 76 
 

 

Plameňáci a „vata“ 

Možná si vzpomínáte na článeček, který jsme již 

v Sem-Tamu otiskli dvakrát. Ale pro jistotu a 

připomenutí jej zveřejňujeme znovu:  

Před mnoha a mnoha lety, když byl náš oddíl 

ještě zcela neznámým, který tápal a skomíral na 

mnohé nemoci, měli jsme u nás několik chlapců 

ryzích dvojkařů, nadšených do všeho, obětavých 

až do nemožnosti, věrných a dobrých, zatímco 

druzí byli liknaví, lhostejní, omrzelí bez zájmu, 

ať se již dělalo něco sebekrásnějšího. Na každou 

schůzku a na každou nedělní výpravu bylo je 

nutno písemně zvát, posílat k nim hochy, aby je 

přivedli. Otrávili svým nezájmem každou věc, 

pokazili neúčastí mnoho větších her – sráželi 

nás v celém našem počínání. Říkali jsme o nich, 

že je to taková „vata“ – výplň prázdného 

prostoru. To se ví, že v každém oddíle jsou 

takoví hoši a že není ani možno, aby byli 

všichni vždycky nadšení do práce, ale záleží na 

tom, jestli mají v oddíle přesilu, nebo je jich jen 

pár. Během let jsme pak s „Dvojkou“ tak 

vypracovali, že „vata“ pomalu ubývala, zatímco 

ryzích dvojkařů přibývalo. (napsal J.Foglar) 

Připadá mi, že jsme toto dělení ještě dokázali 

trochu zdokonalit. Máme v oddíle ryzí 

„plameňáky“ i vatu. Sami se jistě dokážete 

zařadit do některé z těchto skupin. A musím 

s potěšením prohlásit, že těch ryzích je více než 

těch z „vaty“. Bohužel největší skupinou našeho 



Velká zimní výprava a kondiční soustředění 

Kouty nad Desnou 

4. – 11.2.2012 

Základní informace: Pozor – pouze pro prvních 20 přihlášených! 
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Vlastimil Pajda Kubát 
doprava: vlakem, 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 (prodyšnou!) 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 

 

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

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 

PŘEDBĚŢNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

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

 
na těchto prázdninových akcích 

 

 30.6. – 7.7.2012 Táboření KLM (stavba tábora – pro starší 5.třídy ZŠ) 

 7. – 15.7.2012 45. Oddílový tábor (místo dosud v jednání)  

 Srpen 2012 Bálkánské hry Albánie – pro členy starší 15 let 

 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Dotazník pro rodiče leden 2012   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   

http://www.kouty.eu/

