
KALENDÁŘ AKCÍ 

únor 2012 

 pátek 27.1.2012  
16.30 Oddílová druţina 
        schůzka starších členů oddílu - rádců 
         podrádců a dalších zájemců, vede Učeň           

28. – 29.1.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 3.2.2012 Brigáda na Duhovce 
        příprava materiálu, půjčování botů, hůlek a 
         běţek, nakládání auta 
 

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 

 

4. – 11.2.2012 Velká zimní výprava Kouty 
          více informací v minulých číslech  Sem -  
          Tamu… Poslední moţnost přihlášení na 
          Brigádě v pátek 3.2.2012 na Duhovce  
          Odjezd: sobota 9.09, cena: 2.400,- Kč 
 

pátek 17.2.2012 Oddílová schůzka 
          společná s vlčaty v 16.30 na Duhovce  
          promítání fotografií z hor, zpěv a hry 
          po skončení krátká oddílová rada rádcové 
          předloţí hlášení o druţinových  
          výpravách v sobotu 18.2.2012            

sobota 18.2.2012  Druţinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, návštěva druţinových 
          míst v zimě, bude-li sníh je moţno vyuţít  
          běţky, bude-li led je moţný hokejový  
          turnaj 

 

24. – 26.2.2012 „ŠkoPr“ 
        školení pro rádce a další starší zájemce  
         informace na OR 20.1. 
 

zbytek oddílu ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 2.3.2012 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování únor 2012, hodnocení   
          DE, DO, ŢK,  zpěv a hry, na konci OR           

   

 

 

Písnička z filmu Alois Nebel 

Gmi 

Na zastávce autobusu 

F 

Zapomněla, kam by jela 

Lidé z práce a do práce 

Děti rovnou domů 

   Gmi7   Gmi   F           Gmi 

Ve stínohrách zrychlených mraků 

Gmi7  Gmi   Cmi  B         F     D 

Zahlédla     křídla tažných ptáků 
 

V kulisách Babylónu 

V bezpečí kamer 

Siluety u monitoru 

Pijí kafe s mlékem 

Na chodbách labyrintu 

Vítr cuchá vlasy 

Nosí chleba v tašce z igelitu 

Pro malé andílky 
 

Ve stínohrách zrychlených mraků 

Zahlédla křídla tažných ptáků 

Ve stínohrách zrychlených mraků 

Zahlédla křídla tažných ptáků 
 

Ve vagónech vlakohadu 

Zavírá oči 

Ve městě bez neonů 

Bydlí na konečný 
 

Ve stínohrách zrychlených mraků 

Zahlédla křídla tažných ptáků 

Ve stínohrách zrychlených mraků 

Zahlédla křídla tažných ptáků 

 
 

Vážení rodičové, 
aby byla naše komunikace oboustranná, potřebovali bychom od vás nějakou zpětnou 
vazbu, že vám naše informace chodí, že vy chodíte na naše stránky, že máte dostatek 
informací, že víte, kde je sehnat apod. Na můj poslední e-mail zodpovědělo 27 rodičů. 
Prosím i ostatní, aby mi napsali, že jim Sem-Tam přišel: Bezučtí, Královi, Křivánkovi, 
Kumštovi, Ryšaví, Uhrovi, Vítkovi, Doležalovi, Hakalovi, Musilovi, Ondrovi, Vágnerovi… 
Děkuji moc. Potřebuju si udělat pořádek ve svých mejlových adresách.   Pajda 
 

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

únor 2012 
 

Únor ťuká na dveře 
Masopust mu otevře 

Tydli, fydli, bumtarata, 
otevřete kmotře vrata! 

Maškary k vám přišly, hej, 
začal masopustní rej. 

 
Vážení rodičové, nazdar bratříčci, 
Loňský podzim a pravidelné inspekce na družinových schůzkách nám 
ukázali, kde nás bota tlačí, kde má která družina jaké rezervy. Také se 
ukázalo, že ne všichni chlapci mají o činnost oddílu minimální (z 
našeho pohledu alespoň 50 – 75% docházka) zájem. Bohužel hodně 
se jich nakumulovalo v družině Mloků, která koncem roku přestávala 
být naprosto funkční, proto jsme museli udělat drobné změny ve 
složení družin – Mloky posílili Želva s Řízkem a věříme, že přispějí 
k tomu, aby i z Mloků vznikla správná skautská parta. Chronické 
nechodiče (Honza Pavlačka, Hrášek, Hroch, Oliver, Honza Strmeň) 
prosíme, aby přišli na nejbližší oddílovou schůzku, abychom se s nimi, 
alespoň někdy viděli… 
Největší zimní akcí je opět Velká zimní výprava i letos do Jeseníků, 
tentokrát na chatu v Koutech nad Desnou. Zatím máme ještě 4 místa 
volná. Víme, že někteří z pravidelných účastníků těchto akcí jedou 
letos někam s rodiči, ale celá řada ostatních se nikam nechystá. Byla 
by škoda nevyužít takovou příležitost. Zkuste to ještě jednou doma 
probrat  rodiči. Rodiče těch nejmladších prosíme, aby zvážili možnost, 
že by jeli s námi i se svými bratry případně jejich sourozenci. Kdyby se 
našel nějaký zájemce, nechť se prosím ozve Panchovi tel.725172978 
Těšíme se, že rozšíříte naše řady. 
Znovu připomínáme, že všechny informace k našim akcím najdete na 
našich webových stránkách.                      Za oddílovou radu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
  

Odbila hodina sedmá, ba 

ne celá k tomu navrch 

ještě i minuta sedmnáctá 

a na břeclavské vlakové 

nádraží se sešli „starší“ 

členové našeho oddílu 

Plamen a někteří rodiče, 

aby se vydali do hor 

hledat onen tajemný 

kufr, o kterém věděl 

jenom Káně. Panchova 

skupina Lišek měla vlastní 

trasu, setkali jsme se až 

u Sirotčího hrádku. 

K tomu nás ještě potěšili 

Andrej, Kulďas a Kryšpín 

svojí účastí, dohromady 

tedy 30 lidiček. Vyjeli 

jsme osobákem (takovým tím kodrcákem) a vystoupili jsme v zastávce Popice. Učeň dojemně řekl 

proslov a zahájili jsme hromovým pokřikem 44. zimní přechod Pálavy. Členové družin dostali první 

dopis – šifru a z ní se dověděli, že další zpráva je čeká na Dívčím hradě. Úkol zněl jasně, vyrazit! 

Mezi Popicemi a Strachotínem jsme si za-ram-cam-covali a Pajda při této příležitosti i jako 

vzpomínku na tatíčka Netopýra sdělil matematickou hádanku, kterou však z kapacitních důvodů 

nebudu uvádět. Po cestě do Dolních Věstonic jsme jako každý rok potkali nimrody – zelené 

myslivce s flintami, kteří se po nás dívali divnýma očima, a (alespoň) já jsem jim to stejným 

pohledem oplácel. Ve vesnici, v jejímž katastru se nalezla ona známá soška, jsme se občerstvili. 

Čas se našel i pro Pajdovy nápovědy k hádance. Na Dívčí hrad je to vždy do kopce, tedy nic nového 

pod sluncem. A právě sluníčko toho času zářilo jako o život a nám všem v kombinaci s chůzí do 

kopce bylo horko. Zábavu připravil Jeleň tradiční hrou na „Medúzu“, to víte, tradice zavazuje. Na 

Dívčím hradě dítka vyluštila druhou šifru, posvačili jsme (Jeleňova babička upekla moc dobré 

koláčky s domácími povidly) a jelikož povinnost ukládala tu nezůstat, i vydali jsme se na další úsek. 

Počasí se pomalu kazilo a kolem Děvína (549 m. n. m.) bylo v atmosféře cítit zvláštní druh jednotek 

tlaku, o kterých vědí jen ti zasvěcení. (Milý čtenáři, někteří z vás prostě všemu neporozumí. Oběd 

následoval na Soutěsce, potom v Klentnici na autobusové zastávce se vyluštila třetí – poslední 

šifra. Ta nás odkazovala na Sirotčí hrádek hledat jeskyni. Na louce nad Klentnicí (pod již 

zmiňovaným Sirotčákem), kde se jistého času scházela i největší sebranka druhé světové, tedy 

členové gestapa a jiná verbeš, jsme se setkali s Liškami. Starší členové se pustili do hledání 

jeskyně, mladší odpočívali. Do skalní sluje se nedostal každý. Profil vchodu byl natolik úzký, že do 

dómu se dostal jenom Želva, který kufr zachránil… Teď to říci už mohu, obsah kufru tvořily 

pamlsky. Hodily se a byly dobré. Na hřišti jsme si ještě stihli zahrát ufobal. Začalo sněžit a čas 

neúprosně plynul. Odjezd našeho vlakového dostavníku z Mikulova se neustále přibližoval. Proto 

jsme si přišlápli, abychom v Mikulově nemuseli utíkat. Však naštěstí jsme nemuseli. Vše jsme stihli 

(jak by nádražáci řekli, šli jsme podle grafikonu). Ve vlaku jsme dopili poslední zbytek čaje a 

dojedli sladké pečivo, zejména ještě Učňovo vánoční cukroví.                                     Zapsalo Káně 

BODOVÁNÍ  

prosinec 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Majkl 144 

2. Ţelva 140 

3. Řízek 138 

4. Vevča 135 

5. Klikouš 129 

6. Tomáš Ryšavý 121 

7. Lukyn 119 

8. – 9. Tofík 117 

 Kanár 117 

10. Lukáš Křivánek 112 

11. Miki 111 

12. Ţabák 101 

13. Kyli 100 

14. Vačky 66 

15. Tuleň 58 

16.  Kouba 51 

17. Tobík 45 

18. James 41 

19. Oliver 38 

20. – 21. Hroch 34 

 Honza Strmeň 34 

22. Honza Pavlačka 32 

23. Hrášek 28 

24. Kuba Sedláček 18 

25. Kecka 14 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 76,1 

2. Mloci 68,3 

3. Štiky 63,6 
 

Docházka STAŘÍ VLCI 
Všudybylové (100%) Klikouš, Tofík, Ţelva 
  Řízek 
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) Lukyn, Ţabák 
  Vevča, Kanár, Tuleň, Tomáš R., Lukáš Kř., Miki 
Akorátníci (50 – 74,9%) Kouba, Kyli,  
Málobylové (25 – 49,9%) Honza Pav., Hrášek,  
  Hroch, Oliver, Kecka, Vačky, Tobík,Honza St.  
Nikdebylové (0 – 24,9%) Tukan, Kuba Sed. 

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

Průměr oddílu (43 bodovaných) 63,45 % 
 

 LIŠČATA 
1. Tomáš Zbranek 88 

2. Tomáš Vítek 86 

3. Lukáš Gajda 71 

4. Jan Chlumecký 68 

5. Jakub Neuhauser 64 

 Adam 64 

7. Vojta  63 

8. Matěj 50 

9.  Martin Ţůrek 47 

10. Kryštof Novotný 46 

11. Egon 36 

12. Radek 35 

13. Alan 34 

 Lukáš Uher 34 

15. Vilík 32 

16. Váva 28 

17. Andreas - 

 Flavio - 
 

Docházka VLČATA 
Docházka prosinec 2011 

Všudybylové (100%) T. Zbranek, T.Vítek 
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) Jakub , Vojta,  
  Adam 
Akorátníci (50 – 74,9%) Lukáš Gajda, Honza,  
  Matěj 
Málobylové (25 – 49,9%) Egon, Vilík, Váva,  
  Alan, Radek, Lukáš Uher,       
Nikdebylové (0 – 24,9%) Andreas, Flavio 

Celkem 5 akcí, 16 bodovaných, 
Ø Lišek 51,6 % 

 

7 důvodů proč 
jet s námi na běžky 

1. Přece nebudete celý týden sedět u počítače 
2. Je to sranda 
3. Je to zabíračka – pojďte zkusit, co vydržíte 
4. Na běžkách se dobře drží parta 
5. Naučíte se stát na lyžích a nějaké ty základy,  
     takže pak na školním lyžařském kurzu  
     nebudete úplně za lenochody 
6. Je to poměrně jednoduché a hlavně na  
     běžkách se více lámou lyže než nohy 
7.  Na sněhu lze hrát jiné hry než na jaké jste 
     u nás na jihu zvyklí 
 

 

 
 


