
KALENDÁŘ AKCÍ 

červen 2012 
 

pátek 8.6.2012   
          Oddílová družina 
          16.30 v klubovně – tentokrát pro všechny 
          účastníky 1.části tábora (stavební) 

 

10.6.2012 Výlet na kolech pro celý oddíl 
          Vede: Pancho, Jeleň, Kruťák 
          Sraz v 9.00 hodin u klubovny Šilingrova           
          Návrat: 13.00 hodin tamtéž 
          s sebou: správně vybavené kolo, helma 
          (přilba, blembák) jídlo, pití, sluneční brýle, 
          malé kapesné, připravenost 
          Trasa: do okolí Pohanska 

 

15.6.2012 Společná schůzka s Vlčaty 
          sraz v 16.30 v klubovně na Šilingrově ul.   

 

16. – 17.6.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 
 

pátek 22.6.2012  Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          červnového i celoročního bodování  
          hodnocení DE, DO, ŽK 

 

sobota 23.6.2012  Družinové výpravy 
          poslední v tomto školním roce – domluva  
          na oddílové družině 8.6.2012 a na  
          společné schůzce v pátek 15.6.2012   

V týdnu od 25. do 29.6.2012 proběhnou 
místo družinových schůzek 

předtáborové družinové pohotovosti 
bližší informace na táborových radách 

v pátek po oddílových schůzkách           

pátek 29.6.2012 Schůzka před táborem 
          v 16.30 v klubovně – vyhlášení celoročního 
          bodování – sladké odměny, nošení  
          osobních zavazadel do klubovny,  
          nakládání auta před odjezdem na tábor                     

sobota 30.6.2012 Odjezd na tábor (v 8.50) 
             

   

 

 

Tomáš Klus 

Emi        C      G           D 

Stanu se myšlenkou a budu v tobě 

Emi         C     G      D 

budeš mou milenkou výhledově 

Emi         C       G            D 

Budeš můj druhej hlas pro tuhle píseň 

Emi       C,G,D         Emi       C,G,D 

jsi krásná,       bože, jsi krásná 
 

A ve tvým objetí tak sladce náruživým, 

stanu se obětí, stanu se kdoví kým, 

a pak s tvým úsměvem obletím celej svět, 

a tvojí nahou tvář pochopím nazpaměť. 
 

G               D   Emi                 C 

Jako by nebylo nic, mám pocit že jsi se bála 

G                  D      Emi   C 

svůj život bez hranic jsi hrála 

G                  D 

panenku klidně si nech 

Emi                   C 

stejně vím v noci tě hřála 

G                 D       Emi 

dvě světla na voknech, vzplála. 
 

Tak trochu sobecká, dost možná 

nebezpečná, 

svět jako groteska, nevděčná 

nevěříš na pocity, to jsi ty, 

tak krásná, bože jsi krásná 
 

A ve tvým objetí tak sladce náruživým… 
 

Jako by nebylo nic, mám pocit že jsi se bála 
 

Dokončení ZVaS Znojmo sobota 12.5.2012 
Po návratu jsme se někteří připojili k holkám z Trávy, které hrály boj o šátek, potom ještě mrazíka, 

jemu podobnou hru… Kolem páté jsme vyšli na vlak. Cestou domů jsme se dozvěděli, že naše starší 

vlčata byla první!!! Gratulujeme. V postupující hlídce nás reprezentovali: Vevča, Řízek, Hrášek, Tobík, 

Tom Ryšavý. Podle Keckova zápisu do kroniky přepsal a upravil Káně 
 

Něco málo k táboru 2012 
k celotáborové hře budete každý potřebovat kostým – dělníka stavějícího železnici 

v Americe v 19.století. Kostkovanou košili, vestičku, klobouk a rifle či jiné „pracovní“ 
kalhoty, možno doplnit i kaplovkou – koltem, či jinou stylovou zbraní… 

 

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc růží 2012 
 

Měsíc květen, ten je prima, 
to už není vůbec zima! 

Všechny stromy rozkvetou, 
včely na ně přilétnou. 

 

Letí z květu na kvítek, 
z jabloně hned na šípek. 

Pyl moc pilně sbírají, 
med z něj potom dělají. 

 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
Nejdřív se musíme omluvit za zmatky kolem přihlášek na letní tábor a 
uvést vše na pravou  míru. I letošní tábor se bude sestávat ze dvou 
částí – 1.stavěcí pro starší chlapce (od 5.třídy nahoru) a 2.společná 
s vlčaty. První proběhne pod hlavičkou Duhovky od 30.6 do 7.7. a 
stojí 1.800,- Kč. Druhá bude tábor pod skautským střediskem od 
7.7. do 15.7.2012 a jeho cena je 1.400,- Kč (ne,  jak se na některých 
přihláškách objevilo 1.600,- Kč). Na oba tábory je potřeba vypsat 
přihlášku zvlášť! Potvrzení od lékaře stačí jen jedno – to si můžeme 
okopírovat. 
Na 1.část – stavebně přípravnou - dosud potvrdili účast: Lukyn, 
Majkl, Žabák, Želva, Kanár, Kecka, Tuleň. U ostatních chlapců 
čekáme na vyjádření rodičů: Klikouš, James, Honza Pavlačka, 
Hrášek, Vevča, Vačky. 
Všechny budoucí účastníky prvního běhu tábora prosím, aby 
přišli tento pátek 8.6.2012 na schůzku oddílové družiny v 16.30 
hodin v klubovně na Šilingrově ulici. Chtěli bychom se společně 
domluvit na programu, tak si připravte nějaké své náměty, co byste na 
táboře uvítali. Co byste si rádi do programu sami nachystali, kam 
byste se třeba chtěli podívat a tak…            Za vedení oddílu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
 

 
 

5. – 8. 5. 2012 1. den: Odjíždělo 

se 17:28 z břeclavského vlakového 

nádraží směrem na Hodonín. Tak 

pozdě, protože se výprava domlouvala 

ještě onoho dne. Sešli jsme se ve 

složení: Pajda, Lukas, Učeň, Káně a 

Kecka. Ve vlaku se nedalo sedět. 

V Hodoníně jsme přestoupili na osobák 

do Vrbovce a tam na Nové Město nad 

Váhom. V 20:48 jsme dojeli na místo 

konečné. Potom následoval noční 

pochod ke hradu Beckov. Když jsem se 

kolem jedenácté noční ptal, kde je ten 

hrad, že by měl být na kopci, ale 

žádný nevidím, Učeň odpověděl: „Je 

schovaný v údolí…“ Po dvanácté jsme 

byli u hradu. Zprvu jsme chtěli přespat na dřevěné věžičce nad boudičkou hlídače, ze které šlo modré 

světlo a hrálo rádio, ale nakonec jsme si postavili „áčko“ na cestě u hradu. (a také u židovského hřbitova). 

Za plotem se pásly ovce a v boudičce nikdo nehlídal. 2 den: Ráno nás vzbudilo sluníčko. A také zvonění 

zvonů měli, Slováci, dvakrát. Učeň vytáhl lihový vařič (tedy vařič na palivo hexamethylentetraamin) a 

snídaně mohla nastat. Kolem deváté jsme vyrazili dál. Procházeli jsme úžasnou krajinou, fotil jsem. 

Všichni mě uháněli, ale fotky musí být. Učeň mi vymyslel novou přezdívku Somár. Možná kvůli mojí 

slovenštině, a také mně říkal, že jsem mladý nadějný bojovník našeho kmene. Po cestě mi i dokonce kladl 

otázky z přírody, skončilo to 9 ku 5. V Malé vesničce pod Inovcem jsme si nabrali kyselku, chutnala 

jenom Pajdovi. Cestou na Inovec jsme byli všichni vyčerpáni a já ještě hodně hladový. Jenom Učeň šel 

deset metrů napřed, pak se otočil a vrátil se zase zpět, a tak pořád kolem mě kroužil. Na vrcholu 

následoval zasloužilý oběd. U plechového kříže jsme se vyfotili a opět vyšli. Teď se už konečně šlo po 

hřebenu Považského Inovce, tedy už to nebylo z kopce – do kopce. Výhled byl úžasný. Kolem sedmé 

hodiny jsme dorazili do Utolné izby. Byla to maličká chatička darovaná všem milovníkům přírody a 

turistům, vybavena kamny, zrcadlem a vším možným, venku bylo pak velké ohniště. Hodila se, neb přes noc 

se nad námi prohnala bouřka. 3. den: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet nožem, ba i ještě dál 

jsme nenacházeli. Ráno opět snídaně, úklid, sbalení a hurá dál. Zase jsme se napojili na hřebenovku. Pro 

mlhu nebylo téměř nic vidět. Měli jsme se rozdělit na dvě skupinky (Pajda s Kánětem a LUK), ale nakonec 

z toho sešlo. Obědvali jsme se u chaty s lavičkami. Já jsem sice moc jídla neměl, ale vyžil jsem z darů. Po 

chvíli zasloužilého odpočinku jsme šli opět dál. Prohlásil jsem, že jsme jako Rychlé šípy. Je nás pět, a tím 

jsem všem zvedl náladu. Cestou jsme prošli přes malou vesnici s vtipným nápisem: Pozor pes kůše, také 

jsme viděli rozbořenou ohradu a koně pasoucí se normálně na louce. Mlha mezitím spadla a byl opět 

nádherný výhled. Potkali jsme pěknou rozhlednu, která nám poskytla doslova ráj pro oči. Kolem šesté se 

slunce pomalu blížilo k obzoru a naše síly ne – pomalu, nýbrž rychle ubývaly. Před zahrádkářskou kolonií 

v lese jsme se zabydleli. Místo na přespání bylo vybráno Učněm. Bylo mírně z kopce, v noci se to dalo 

nádherně poznat, že náčelníku? Spalo se špatně. Někteří i ve spaní dělali dřepy, jako by jim to chození 

nestačilo.  4. den:  Po probuzení náčelníka nevidno, přemýšleli jsme, zda-li se opravdu neskutálel do 

Piešťan, ale on zalezl o kus dál na rovné místo. Po snídani jsme vyrazili do lázeňského města.  Tam jsme 

nakoupili v Bille jídlo do vlaku a vyrazili na nádraží. Asi hodinu jsme čekali na našeho železného somára, 

který přijel včas. Hory nám mizely za okny a my jsme vzpomínali, kudy jsme vůbec pochodovali. 

V Břeclavi jsme byli v 16:30, kde byl rozchod. Podle Keckova zápisu do kroniky přepsal a upravil Káně 

 

 

BODOVÁNÍ  

duben 2012 

STAŘÍ VLCI 
1. Želva   167 

2. - 3. Vevča  151 

 Řízek   151 

4. Palifuk   148 

5. Kanár 147 

6. TomR 146 

7. Majkl  128 

8. Kecka 125 

9. Lukyn   119 

10. Tobík   105 

11. Žabák 100 

12. Tuleň   99 

13. Hroch   91 

14. Tofík   90 

15. Vačky   89 

16.  KubaS  84 

17. Klikouš  79 

18. Kouba  79 

19.- 20. James  75 

 Miki   75 

21.  Kyli   65 

22. HonzaS  51 

23. Hrášek  39 

24. Twist   36 

25. HonzaP 25 

DRUŽINY 
1. Štiky 90,5 

2. Jestřábi 88,2 

3. Mloci 80,5 
 

Docházka duben 2012  
Všudybylové (100%) Želva, Řízek, Majkl,  
  Vevča, Kanár, TomR, Palifuk, Klikouš, 
  Kecka,  Vlčata: Alan M, TomZbr. 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Lukyn, Tofík 
  Hroch, Žabák, Kyli, Tuleň, Vačky, Tobík 
  Miki, Vlčata: Honza Chlum., Matěj Chrob., 
  Kuba Neu., Kryštof Nov., Vojta Tich., Tomáš  
  Vít., Adam Zob., dvojčata Jarek a Láďa 
Akorátníci (50 – 74,9%) KubaS, James, Oliver, 
  Kouba, HonzaS.  Vlčata: Egon, Vilík, Lukáš Gaj 
Málobylové (25 – 49,9%) HonzaP, Hrášek,  
  Twist, , Vlčata: nikdo 
Nikdebylové (0 – 24,9%) Flavio, Váva 

Staří vlci: 8 akcí, 25 bodovaných,Ø 78,4 % 
Vlčata: 5 akcí, 17 bodovaných,Ø 75 % 

 

 LIŠČATA 
1. Alan Martínek  74 

2. Lukáš Uher  72 

3. Tomáš Zbranek 69 

4. Dvojče Láďa 57 

5. Dvojče Jarek 53 

6. Honza Chlumecký 38 

7. Vojta Tichý 36 

8.- 9. Matěj Chrobák  35 

 Martin Žůrek 35 

10. Kryštof Novotný  34 

11.- 12. Andreas Král  33 

 Kuba Neuhauser  33 

13. Adam Zobač  32 

14. Tomáš Vítek  29 

15. Lukáš Gajda 27 

16.  Vilík Bezucký  24 

17. Egon Bezucký  23 
 

Průměr oddílu (42 bodovaných) 76,7 % 

 

Závod Vlčat a Světlušek 
základní kolo u Znojma 12. 5. 2012 

Sraz byl v sobotu na vlakovém nádraží. Sešli jsme 

se v docela dobrém složení: Učeň, Majkl, Franta 

MP, Jeleň, Lukas, Jara a Láďa, Želva, Kanár, 

Klikouš, Žabák, Hroch, Tobík, Tom, Tuleň, Řízek, 

Hrášek a Vevča a další. Vyrazili jsme směr 

Znojmo. Cestou se k nám do vlaku přidali skauti 

z Mikulova. Od nádraží ve Znojmě jsme si dali 

malý výšlap k přehradě. Tam, než se všichni sešli, 

jsme si zahráli plážový voleyball. Potom už se 

zapískal nástup. Seřadili jsme se. Dozvěděli další 

důležité informace. Téma zvolené pro letošní rok 

bylo filmové – předávání Oscarů a tak podobně. Po 

startu jsme se my starší přesunuli na kopec za 

přehradou, kde jsme si zahráli míčovou hru 

v docela zajímavém terénu. Avšak pomalu začínalo 

pršet, tak jsme vyrazili dál. To už se rozpršelo 

opravdu dost, já jsem k tomu ještě neměl 

pláštěnku, ale nevadilo to, protože jsme všichni 

zalezli pod tu Klikoušovu. U malého dřevěného 

altánku jsme se zastavili a zahráli hru: Pane 

faráři… Klikoušova pláštěnka už byla dost 

potrhaná. Na Učňův povel jsme si zkrátili cestu 

zkratkou přes les. Pomalu přestávalo pršet, ale 

naše boty byly mokré. Když jsme docházeli na 

základnu, akorát docházela vlčata. S Učněm, 

DerDie a Majklem jsme se šli podívat po 

stanovištích, u zdravovědy jsme pomohli s úklidem.  
 


