
KALENDÁŘ AKCÍ 

duben 2012 
 

pátek 30.3.2012   
          Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování březen 2012, hodnocení   
          DE, DO, ŽK,  zpěv a hry, na konci OR    

 

 31.3. – 1.4.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

5. – 8.4.2012 Velikonoční výprava 
          Hranice na Moravě ubytování na  

          místním DDM, výpravy do okolí – hrad  
          Helfštýn, Hranická propast, aragonitové  
          Jeskyně, příprava na ZVaS 
          Poslední možnost přihlášení na OS 30.3. 
          Bližší informace v příštím čísle Sem-Tamu 
          Odjezd: čtvrtek 5.4. asi v 9.00 hodin 
          předběžná cena:  600,- Kč 

 

pátek 13.4.2012 Oddílová schůzka 
          16.00 na Duhovce „u mamuta“  
          Společná s Vlčaty, zpěv a hry 

14, - 15.4.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 20.4.2012 Oddílová družina 
          v 16.30 v klubovně, vede Učeň 
          v úvodu krátká oddílová rada rádcové 
          předloží hlášení o družinových  
          výpravách v sobotu 21. – 22.4.2012            

sobota 21.4.2012  Družinové výpravy 
          další jarní výpravy do okolí Břeclavi,  
          příprava na ZVaS 

 

pátek 27.4.2012  Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování duben  2012, hodnocení   
          DE, DO, ŽK,  zpěv a hry, na konci OR    

 

28. – 29.4.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 4.5.2012  Výroční táborák 
          17.00 na zahradě Duhovky  s přespáním 
          Na Duhovce   
 

   

 

 

Michal Hrůza 

D                      Dmaj7 

Náš svět promění se hned,  

                                     Hmi 

když zavřeš, oči budu vyprávět 

                        D7 

o tom jak nekonečné jsou 

                                         G 

hvězdy co lidem plují nad hlavou 
 

Co teď, možná jsme spolu naposled 

Sladká jsou slova jako med 

O tom, že spolu budem dál 

to bych si vlastně hrozně přál 

G/F#                      Emi   A 

to bych si vlastně hrozně přál 

   D          F# 

Ó, Evo, (Evo, Evo) 

                Hmi       G 

nebudu ti lhát (Evo, Evo) 

                D        F#   

můžeš se mi smát ó-ó-ó-óu 

             H    A7 

asi Tě mám rád  
 

A hned na všechno najdem odpověď 

co bude zítra, za pár let 

za obzor slunce zapadá 

na dobrou noc svým věrným zamává.  
 

Co teď, tvůj úsměv znám už nazpaměť 

vstupenka na nebeský let  

o tom, že spolu budem dál 

to bych si vlastně hrozně přál  

to bych si vlastně hrozně přál 
 

známky vyšly až 7. listopadu 1918. Do té doby se pošta předávala proti podpisu v doručo- 

vací knížce. Červená dvacítka byla nalepována na dopisy, modrá desítka na lístky a otevřené listy. 

Poplatky uhrazoval příjemce. K razítkování známek bylo používáno kovové razítko s písmeny N.V. 

 Platnost skautských známek byla zrušena 25. listopadu 1918. Zbylé známky byly prodány pražským 

obchodníkům. Část jich byla nalepena a orazítkována z ochoty. Výtěžek z jejich prodeje i poplatky za 

doručování zásilek byl věnován na podporu chudých skautů. Byly jim zakoupeny boty a jídlo. Jinak 

tomu bohužel bylo se skautskou poštou 21. prosince 1918. Nebylo nutné ji zřizovat a k přetisku 

skautských známek "Příjezd presidenta Masaryka"nebylo vydáno žádné úřední povolení. Přetiskem bylo 

opatřeno asi 300 serií, vzniklo malé množství dopisů, které se staly předmětem spekulace. Přesto patří 

mezi vzácnosti ve sbírkách a jejich koupě a prodej je v současné době možný jen na velkých aukcích  

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc zelené trávy 2012 
 

V dubnu se travička 
tak pěkně zelená, 
i když je maličká 

pro nás moc znamená 

 

 

Rozkvetou kytičky 
zavoní háj 

pupence, větvičky 
to je náš ráj 

 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
Zas je tu jaro je tu, lidi šílí se kdysi zpívalo v jedné slavné písničce. 
V oddíle zatím vládne ticho po pěšině. I účast na oddílové výpravě do 
Brna byla spíše průměrná. Tož uvidíme, co s tím udělají velikonoce, 
svátky jara. Loni nás na velikonoční výpravě bylo dvacet, dokážeme 
tento rekord překonat? V Hranicích na Moravě oddíl již dlouho nebyl 
(za „naší éry“ vlastně ještě vůbec), takže se moc těšíme, že poznáme 
další kout naší země. A co vy, těšíte se také? 
Na družinových podnicích se stále věnujte přípravě na ZVaS. V dubnu 
zejména na poznávání květin (pro samotný závod byste měli poznat 
hlavně ty jedovaté!) a meteorologii – snad se nám v brzké době podaří 
vydat nový kadet! Oblastní kolo ZVaSu (Závodu vlčat a světlušek) 
pro nás chystají skauti ze Znojma v termínu 12. – 13.5.2012. To je ta 
chvíle, kdy se jaro zeptá, co jste dělali v zimě, tak si neutrhněte 
ostudu. 
Koncem dubna oslavíme 44.výročí založení našeho oddílu (víte malí 
bratříčkové přesné datum, kdy k této památné události došlo?) na 
slavnostním táboráku na zahradě Duhovky, po kterém na Duhovce 
také přespíme a pak už se čas začne pomalu nachylovat k létu a 
s ním i 45.oddílovému táboru…                     Za vedení oddílu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
 

 
 

Účast: Pancho, Jeleň, Káně, Učeň, 

Lukyn, Řízek, Majkl, Kanár, Vevča, 

Vačky, Tobík, Tomáš,  Palifuk, 

Miki, Tomáš V., Kryštof, Vojta, 

Flavio, Andreas a Honzík Ch. Tak 

v tomhle složení jsme sešli v 

sobotu ráno na nádraží. Mohlo to 

být lepší, ale i horší, takže účast 

byla taková průměrná. Po nákupu 

velmi výhodných jízdenek z IDS 

JmK, a jejich následném označení 

na nástupišti, jsme se přesunuli do 

vlaku, který po chvíli zamířil směr 

Brno. Už po vysednutí z vlaku nás 

čekala první nepříjemnost. Jak už 

máme ve zvyku hned jsme zaveleli 

k odchodu, ale pak jsme se po sobě začali my starší zmateně dívat a zjistili jsme, že nikdo úplně 

přesně cestu na Špilberk, náš první cíl, nezná. Nakonec jsme cestu nějak našli pomocí mapy a 

náhodných domorodých kolemjdoucích. Na Špilberku jsme se rozhodli absolvovat prohlídku 

Kasemat, což byly původně vojenské objekty, které se později změnili v proslulé vězení. Jak už je 

naším zvykem vyfasovali jsme toho nejroztodivnějšího průvodce, jakého měli. Ještě než jsme šli 

dovnitř, tak mu Andreas z pro mě stále nepochopitelných důvodu prozradil, že jsme z oddílu Vlci. 

A on nám to pak neustále mlátil o hlavu. Takže Andreasi kdybys to nevěděl, tak jsi Plameňák. Při 

prohlídce Kasemat jsme se od pána dozvěděli všechno možné i nemožné. Vždycky na něco narazil a 

pak od toho nemohl utéct, takže jsme se dozvěděli plno informací, které neměli se Špilberkem 

vůbec nic společného. Jindy se zase opravoval tak dlouho, až to nakonec zamluvil a radši nám to 

neřekl. To vedlo Jeleňa k poznámce: „Je to vůbec průvodce? Nebo jsme ho jen potkali cestou?“. I 

přes to všechno to byla velmi příjemná návštěva a dozvěděli jsme se toho hodně o různých 

mučících technikách a slavných vězních. Při odchodu nám nezbývalo nic jiného než si postesknout, 

že je škoda, že nám všechny ty všelijaké dveře neotevřou, abychom si tam mohli zahrát nějakou 

zajímavou bojovku. Bylo by to pro nás jako stvořené. Naše další kroky mířily ke staré radnici, 

která je bohužel momentálně v opravě. Tak jsme si alespoň pověděli pověsti o drakovi a kole a 

přesunuli se na Svoboďák. Tam jsme se chvilku kochali úžasnými moderními hodinami ve tvaru 

okurky či rakety a pak jsme klukům něco přečetl z knížky Skautské století, která byla vydána při 

příležitosti oslav sto let skautingu u nás a chvilku jsme si o tom povídali. Pak se už objevili Jeleň a 

Káňě, kteří se od nás na Špilberku odpojili, aby nachystali hru po městě. Prostřednictvím úvodní 

scénky jsme se přenesli ke konci 1. světové války a vžili se do skautů, kteří roznášeli skautskou 

poštu. Nakonec se při ní nikdo neztratil a vyhrálo Majklovo družstvo. Během hry probíhala na 

náměstí demonstrace proti Aktě. Na závěr jsme zamířili do Moravského zemského muzea, kdy 

jsme se podívali do přírodovědných sbírek. Když jsem tam tak obcházel ty exponáty se svitkem v 

ruce, tak si uvědomil, že už vážně budeme muset něco udělat jak se zkouškami (OP nebo stesky?) 

tak celkovou koncepcí,  protože tam se ty činy plnily úplně samy a já jsem do toho musel některé 

horkotěžko kopat. Po cestě na nádraží se někteří (většina) zastavili v McDonaldu, což se mi na 

oddílové akci trochu příčilo, tak jsem šel napřed. Výprava se mi zdála moc povedená. A nejen mně, 

protože všichni dali 1. P.S: Doufám, že to nebylo kvůli tomu fastfoodu…                                   Učeň 

BODOVÁNÍ  

únor 2012 

STAŘÍ VLCI 
1. Řízek 183 

2. Lukyn 171 

3. Klikouš 161 

4. Miki 139 

5. Tobík 138 

6. Hroch 136 

7. Želva 126 

8. Tofík 121 

9. Vevča 119 

10. Majkl 114 

11. Palifuk 103 

12. -14. Žabák 96 

 Kanár 96 

 Tomáš Ryšavý 96 

15.- 16. Kecka 90 

 Tuleň 90 

17. Vačky 85 

18. Kyli 77 

19. Hrášek 73 

20. James 68 

21. KubaS 51 

22. Kouba 50 

23. HonzaP 47 

24. Oliver 46 

25. HonzaS. 22 

DRUŽINY 
1. Mloci 85 

2. Štiky 81,4 

3. Jestřábi 78,5 
 

Docházka únor 2012  
Všudybylové (100%) Lukyn, Řízek, Miki 
  Vlčata –Tomáš Vítek  
Skorovšudové (75 – 99,9%) Klikouš, Želva, 
  Tofík, Majkl, Hroch, Vevča, Kecka, Tuleň, 
  Tobík, Palifuk,  
  Vlčata: Flavio, Honzík Chlumecký, Alan  
  Martínek, Vojta Tichý, Kryštof Novotný,  
  Lukáš Uher, Tomáš Zbranek 
Akorátníci (50 – 74,9%) James, Hrášek, Kanár, 
  Vačky, TomR, Vlčata: Egon, Vilík, Lukáš Gajda 
  Matěj Chrobák, Andreas Král, Váva Kumšta, 
  Jakub Neuhauser, Martin Žůrek 
Málobylové (25 – 49,9%) Honza Pavlačka,  
  Oliver, Kouba, Honza Strmeň, Vlčata: Radek  
  Prchal, Adam Zobač 
Nikdebylové (0 – 24,9%) Kuba Sedláček 

 LIŠČATA 
1. Tomáš Vítek 93 

2. Tomáš Zbranek 57 

3. Kryštof Novotný 54 

4. Matěj Chrobák 41 

5.-7. Vojta Tichý 40 

 Lukáš Uher 40 

 Alan Martínek 40 

8. Flavio 37 

9.  Andreas Král 29 

10.-11. Honzík Chlumecký 28 

 Martin Žůrek 28 

12. Lukáš Gajda 27 

13.- 15. Egon Bezucký 24 

 Vilík Bezucký 24 

 Jakub Neuhauser 24 

16. Váva Kumšta 23 

17.- 18. Radek Prchal 14 

 Adam Zobač 14 
 

Staří vlci: 8 akcí, 25 bodovaných,Ø 67,32 % 
Vlčata: 5 akcí, 18 bodovaných,Ø 55,83 % 
Průměr oddílu (43 bodovaných) 62,52 % 

 

Skautská pošta 
Vznik samostatného Československa je ve filatelii 

spojen se skautskou poštou. Myšlenka na její 

zřízení se zrodila v hlavě Josefa Rösslera - 

Ořovského, filatelisty a skautského činovníka. 

Realizoval ji 20. října 1918, když objednal 

prostřednictvím M. Knappa u firmy Kolmann na 

Vinohradech tisk skautských známek. Ve stejném 

dni řečnil spolu s předsedou Českého olympijského 

výboru dr. Guthem Jarkovským a hostem z Anglie 

panem Holwelem na slavnostní schůzi Českého 

Yach Klubu v pražském Podolí. Přítomní skauti 

byli informováni o připravovaném státním převratu 

a plni nadšení vztyčili veřejně českou červenobílou 

vlajku. Přestože přesné datum rozpadu Rakouska-

Uherska nikdo neznal, byli skauti připraveni 

pomáhat Národnímu výboru. Když nastal 28. října 

1918 převrat, byla narychlo zřízena přijímací 

kancelář a zorganizována skautská pošta. Náčelník 

skautů A. B. Svojsík obdržel od Národního výboru 

písemný rozkaz k otevírání, třídění a následnému 

doručování veškeré pošty docházející jeho členům. 

Skauti v uniformách měli povinnost doručovat 

poštu nepřetržitě, ve dne v noci. Doručovali i 

depeše. Vždy osobně a proti potvrzení, aby se 

důležité zprávy pro Národní výbor československý 

nedostaly do nepovolaných rukou. První skautské  
 

 



 
 

 
 
 
 
Základní informace:  
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Štěpán Káně Káňa, Lukáš Kuželka Pavlík 
sraz: čtvrtek 5.4.2012 v 8.50 hodin  na vlakovém nádraží v Břeclavi 
ubytování: na DDM v Hranicích http://www.ddm.hranet.cz/ , část lidí na postelích, část  
              na zemi, na vlastní karimatce a ve vlastním spacím pytli  
s sebou: oblečení na spaní, vhodné oblečení, dobré boty, přezůvky do budovy 

lžíce na jídlo, láhev raději termoska na pití, případně náhradní převlečení, 
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůžek  

 

jídlo (každý vezme): ¼ chleba (prosím neslisovaného), čaj jedné chuti 10 pytlíků, 1   

      citron, 200 g cukru (nejlépe nerafinovaného) či kdo má med tak do skleničky, 2  
      střední cibule, 2 stroužky dobrého česneku, 2 střední brambory, 1 klobásku  
      (pikantní), 2 vejce, 2 rajčata a 2 papriky, jablko a oplatek – neodevzdávejte do  
      kuchyně družiny: každá podle toho, jak se domluví na družinových schůzkách 
Mloci: 1l mléka, 1l oleje, slanina anglická 40 dkg v celku (aby byla pěkná), 1 perla 
Jestřábi: 1l mléka, rýže 10 sáčků, kompot, máslo obyčejné, 700 g strouhanky, 1 perla 
Štiky: 1l mléka, paprika červená maďarská – koření, marmeláda 2 skleničky, trošku 

zeleninové vegety, 5 masoxů – bujonů, 1 vaničková lučina, 
Lišky: 1l mléka, 3 mrkve, čočka 1kg, párky jemné 6 nožiček, trochu hladké mouky 
program: výpravy do okolí, zálesácké vaření, příprava na Závod vlčat a světlušek 

návštěva hradu Helfštýna, Hranická propast, aragonitové jeskyně 
Zbytek se dokoupí na místě. Potraviny berte přednostně z klubovny!!!  
Za přípravu: šéfkuchař Káně 
cena: 600,- Kč (režisté 500,-) 
návrat: v neděli 8.4.2012 ve 12.30 vlakem od Přerova 

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

PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ VÝPRAVU  
Hranice na Moravě 5. – 8.4.2012 

 
Přihlašujeme našeho syna 

 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na Velikonoční výpravu do Hranic na Moravě  5. - 8.4.2012 
 

 
v Břeclavi dne:_____________________     ____________________________ 
                                                                                         podpis rodičů 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ 

prosinec 2011 – únor 2012  

DRUŽINY 
1. Mloci 237,2 

2. Štiky 222,5 

3. Jestřábi 218,9 

LIŠČATA 
1. Tomáš Vítek 274 

2. Tomáš Zbranek 213 

3. Vojta Tichý 172 

4. Matěj Chrobák 166 

5.-6. Jakub Neuhauser 155 

 Adam Zobač 155 

7. Alan Martínek 145 

8. Lukáš Uher 144 

9.  Martin Žůrek 131 

10. Honza Chlumecký 124 

11. Kryštof Novotný 113 

12. Lukáš Gajda 109 

13. Egon Bezucký 104 

14. Andreas Král 98 

15. Flavio Candigliota 89 

16. Vilík Bezucký 79 

17. Radek Prchal 77 

18. Váva Kumšta 67 
 

 
 

 

STAŘÍ VLCI 
1. Řízek 464 

2. Lukyn 426 

3. Želva 411 

4. Miki 359 

5. Klikouš 353 

6.-7. Majkl 350 

7 Vevča 350 

8. Palifuk 312 

9. Tofík 304 

10. TomášR 303 

11. Kanár 300 

12. Tobík 286 

13. Žabák 275 

14. Kyli 250 

15. Hroch 248 

16. Tuleň 219 

17. Vačky 210 

18. James 193 

19. Kecka 179 

20. Kouba 175 

21. Hrášek 167 

22. Oliver 129 

23. KubaS 128 

24. HonzaP 121 

25. HonzaS 94 
 

 

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

Dotazník pro rodiče březen 2012   jméno:_____________________________ 
Vážení 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 
(zakroužkujte nebo zakřížkujte), buďte soudci přísnými a spravedlivými, aby 
body takto získané byly řádně zasloužené… 
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.ddm.hranet.cz/

