
KALENDÁŘ AKCÍ 

květen 2012 
 

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 
 

4. – 5.5.2012 Výroční táborák s přespáním 
          Sraz v 16.30 na zahradě Duhovky  

          oslava 44.výročí založení oddílu 
          udělování orlích per, diskuse nad jejich  
          plněním a o možnosti plnění skautské 
          stezky, zpěv a hry, přihlášky na ZVaS 
          s sebou: kroj, přezůvky, spacák, jídlo – 
          večeři i snídani, čaj bude!, 50,- Kč/noc 

 

5. - 8.5.2012 Výprava Roverů do Českého  

          Krasu – informace na radě starších 24.4.2012 
 

pátek 11.5.2012 Oddílová družina 
          16.30 v klubovně , vede Učeň 

 

12.5.2012 Oblastní kolo ZVaS ve Znojmě  
          Závod vlčat a světlušek + výprava „vlků“ 
          Sraz: v 7.10 hodin na nádraží ČD, návrat 
          v 18.30 hodin, cena: 100,- Kč na vlak 
  

18.5.2012 Společná schůzka s Vlčaty 
          sraz v 16.30 na zahradě Duhovky  
 

19. – 20.5.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
          

pátek 25.5.2012 Oddílová družina 
          v 16.30 v klubovně, vede Učeň 
          v úvodu krátká OR rádci předloží hlášení o  
          DV v sobotu 26. – 27.5.2012 
           

sobota 26.5.2012  Družinové výpravy 
          další jarní výpravy do okolí Břeclavi,             

pátek 1.6.2012  Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování květen 2012, DE, DO, ŽK  

   

 

 

Pavel Bobek 
G              Emi  

Někde v dálce cesty končí,  

D               C          G  

každá prý však cíl svůj skrývá,  

                Emi  

někde v dálce každá má svůj cíl,  

  D                    C          G  

ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil.  

              G          D          Emi          C  

Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já  

               G                  D  

tam, kde končíš, chtěl bych dojít,  

               C          G  

veď mě dál, cesto má.  

  

Chodím dlouho po všech cestách,  

všechny znám je, jen ta má mi zbývá,  

je jak dívky, co jsem měl tak rád,  

plná žáru bývá, hned zas samý chlad.  

R:  

 Emi       D         G  

Pak na patník poslední napíšu křídou  

  C           G                D  

jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád,  

 Emi                F  

písně své, co mi v kapsách zbydou,  

 C              G          

dám si bandou cvrčků hrát  

   D                  D7 

a půjdu spát, půjdu spát.  

R: 

 G      D          G  

veď mě dál, cesto má ... :  

 
 

Poslední den – Květná neděle 9. 4. Budíček v 7:30 a balení a úklid. Všichni pomáhali, a tak 

jsme mohli paní správcové domeček předat po desáté hodině. S Hranicemi jsme se rozloučili 

polohromovým oddílovým pokřikem a v 11:20 (bez sekery) jsme z Hranic odjeli. Je to velmi 

pěkné město s bohatou historií a mnoha památkami. I Lidé tu mají zvláštní, Kecka pronesl, že si 

ty nejzajímavější určitě zapíše do deníku. Ve vlaku jsme zhodnotili výpravu za dozoru a 

těstovinového salátu v kotlíku, který většina jedla Keckovými hůlkami. Před jednou jsme už 

všichni šťastně dojeli domů. Musím pochválit zejména některé Lišky, pro které byla tato výprava 

první, že ji statečně zvládli a doufám, že i příště pojedou s námi. Výprava uběhla jako voda, už 

se těším na tu další…                                                                                       na web zapsal Káně 

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc sazenic a písní 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, 
No, konečně se zdá, že se oddíl probouzí po zimním spánku – 
docházka v březnu se vyšplhala na nějakých 76%, což už je docela 
ucházející. Jen houšť a větší kapky 
44. letní tábor oddílu už pomalu klepe na dveře. Věříme, že se nám 
podaří letos zajistit nové místo u obce Lubnice na říčce Želetavce 
nedaleko Vranovské přehrady. Stejně jako loni a v předchozích letech 
bude tábor rozdělen na dvě části: 1.Stavěcí, doplněnou o rádcovský 
kurz v termínu  30.6. – 7.7.2012, která by měla být „povinnou“ pro 
všechny skauty od 5.třídy výš, tedy: Klikouše, Lukyna. Honzu 
Pavlačku, Jamese, Tofíka, Hráška, Majkla, Žabáka, Hrocha, Vevču, 
Koubu, Kanára, Kecku, Vačkyho a Tuleně. Věříme, že se všichni 
s radostí zúčastní. 2.část společná s Vlčaty naváže hned v termínu                   
7. – 15.7.2012. Přihlášky s bližšími informacemi rodičům rozneseme 
co nevidět. První část proběhne pod hlavičkou SVČ Duhovky, kde 
jsme registrovaní jako Klub lesní moudrosti. Druhá část bude 
organizovaná pod skautským střediskem Svatopluk Břeclav.  
Účastníci obou musí tedy vyplnit obě přihlášky. (Lékařské potvrzení 
stačí jedno). Předběžných přihlášek se nám moc nevrátilo, tak 
doufáme, že těch závazných bude víc.              Za vedení oddílu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
 

 
 

5. 4. Tedy na Zelený 

čtvrtek se v 8:50 na 

břeclavském vlakovém 

nádraží sešlo dvacet sedm 

Plameňáků ve složení: 

Pancho, Pajda, Lukas, Učeň, 

Kecka, Majkl, Lukyn, KubaS, 

Tofík, Řízek, Hroch, Žabák, 

Želva, Kanár, Vevča, Kouba, 

Vačky, Palifuk, Tobík, TomR, 

TomZbr, Alan, Lukáš U., 

bratři – dvojčata Jara 

a Laďa a Káně. Chvíli jsme 

počkali na opozdilce a Pajda 

mezitím koupil společnou 

jízdenku směr Hranice na 

Moravě. EuroCity na Varšavu bylo poměrně plné, ale i tak si všichni posedali. Avšak v Přerově měl 

přípoj 25 minut sekeru, a tak se někteří stihli v klidu nasnídat. Hranice nás uvítaly chladně, se 

zataženou oblohou a nepříjemným větrem. I přes tyto nepříliš vhodné podmínky a to, že Pancho si 

cestou nebyl moc jistý, jsme se vypravili na DDM. Netrvalo nám to dlouho, za 20 minut jsme byli 

na místě a mohli jsme se tedy ubytovat. Odpoledne pak proběhly tradiční družinové výpravy do 

okolí. Družiny se vypravily za místními přírodními i historickými památkami, a také měly za úkol 

zjistit pár informací. Já s Panchem a Pajdou jsem mezitím řešil jídelníček, sepisoval nákup a radili 

jsme se nad programem. Večer nám trochu zkomplikovala večeře, zelený špenát s bramborem. 

Místní kuchyně byla vybavena slabě výkonným sporákem, a tak se přípravy večeře velice protáhly. 

Den jsme ukončili zpíváním. 6. 4. Velký pátek jsme zahájili Majklovou rozcvičkou na hřišti u 

domečku. Na snídani chleba se sýrem sypaným mandlemi a po ní jsme se už vydali na družinové 

vaření, které stálo za to. Mloci uvařili nudle s mákem, Jestřábi bramborové hašé s uzeným masem 

provoněné skořicí, Štiky pak špagety s mletým masem, Lišky uvařily chutnou hrachovou polévku a 

roveři – Učeň s Kánětem na radu od Jelena pletli či smažili jablka v županu. Všechna jídla se 

povedla a byla skvělá! Odpoledne proběhlo oddílové kolo ZVaSu – závodu (v našem případě) vlčat a 

skautů v disciplínách, které mohou být na oblastním kole Závodu vlčat a světlušek. Disciplíny: první 

pomoc, příroda, dopravní značky, šifry a významné osobnosti nejen skautské. Počasí nám moc 

nepřálo, byla zima a mírně mrholilo. Večeře – rýžová kaše se opět protáhla, ale podle ohlasu dětí se 

vyplatilo na ní počkat. Hřebem večerního programu byla hra ve středu města, kde skupinky hráčů 

měly zjišťovat informace historického rázu. Aby to nebylo tak lehké, všude se pohybovali roveři 

(ale nejen roveři), kteří skupinky chytali, ale i různí „večerní lidé“ – domorodci… Věděli jste 

například, že na místním židovském hřbitově je pochovaný bratr S. Freuda, nebo že Hranice v roce 

1852 navštívil B. Smetana, který bydlel v domě č. p. 110? Já tedy ne. Po té se už šlo spát. Bílá 

sobota, 7. 4., nás probudila vůní kakaa a velikonočních mazanců s marmeládovou pomazánkou. 

Softballisté Pajda, Učeň a Majkl nás opustili, jeli si zahrát do Kostelce nad Orlicí. A my zbylí jsme 

vyšli na „celodenní výlet“ směrem na Helfštýn. Kolem poledne jsme navštívili místní Zbrašovské 

aragonitové jeskyně, které jsou jedinečné na celém světě. Paní průvodkyně byla velmi příjemná, 

vyzvala nás, abychom něco zapěli a kluci, hned bez váhání, zazpívali Junáckou hymnu. Ještě musím 

 

BODOVÁNÍ  

březen 2012 

STAŘÍ VLCI 
1. Vevča 149 

2. Řízek 147 

3. Majkl 146 

4. TomR 144 

5. Kanár 140 

6. Želva 135 

7. Klikouš 133 

8. Tobík 128 

9. Palifuk 123 

10. Kecka 116 

11. Miki 114 

12. Tofík 112 

13. Lukyn 110 

14. Žabák 107 

15. Tuleň 105 

16.  Kyli 98 

17. Kouba 96 

18. James 83 

19. Hrášek 82 

20. Vačky 81 

21.  Hroch 74 

22. KubaS 69 

23. Twist 58 

24. HonzaS 56 

25. HonzaP 30 

DRUŽINY 
1. Jestřábi 94,0 

2. Štiky 90,8 

3. Mloci 89,4 
 

Docházka únor 2012  
Všudybylové (100%) Želva, Řízek, Majkl,  
  Vevča, Kanár, TomR, Tobík, Vlčata: Honza 
  Chlumecký 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Klikouš, Lukyn,  
  Hrášek, Žabák, Kouba, Kyli, Kecka, Tuleň, 
  Palifuk, Miki, Vlčata: Lukáš Gajda, Matěj, 
  Andreas, Kuba, Kryštof, Vojta, Lukáš Uher,  
  TomZbr., Adam, Martin 
Akorátníci (50 – 74,9%) KubaS, Tofík, Oliver, 
  Vačky, HonzaS, James,  Vlčata: Egon, Vilík,  
  Flavio,Váva, Alan,  
Málobylové (25 – 49,9%) HonzaP, Hroch,   
, Vlčata: TomVít 
Nikdebylové (0 – 24,9%) nikdo! 
Vlčata – Dvojčata Láďa a Jarek přišla až 
v průběhu měsíce – nebyla hodnocena 

 LIŠČATA 
1. Honza Chlumecký 79 

2. Andreas Král 75 

3. Kryštof Novotný 62 

4. Vojta Tichý 60 

5.-6. Lukáš Uher 56 

 Tomáš Zbranek 56 

7. Martin Žůrek 55 

8.-9. Adam Zobač 54 

 Lukáš Gajda 54 

10. Kuba Neuhauser 52 

11. Matěj Chrobák 45 

12.- 13. Egon Bezucký 38 

 Vilík Bezucký 38 

14. Flavio 35 

15. Alan Martínek 34 

16.  Tomáš Vítek 33 

17. Váva Kumšta 30 

18. Dvojče Láďa 15 

19. Dvojče Jarek 13 
 

Staří vlci: 8 akcí, 25 bodovaných,Ø 78,86 % 
Vlčata: 5 akcí, 17 bodovaných,Ø 73,51 % 
Průměr oddílu (42 bodovaných) 76,19 % 

 

 vyseknout poklonu Koubovi, který správně 

(podle průvodkyně po dlouhé době) spočítal 

místní kuželovité stalagmity během prohlídky. 

Pak jsme poobědvali u nejhlubší propasti v ČR a 

střední Evropě – u propasti Hranické. 

Paradoxně TomZbr, který ještě včera nevěděl, 

jak by ošetřil říznutí, se řízl, a tudíž se to dnes 

mohl naučit. Ošetřila ho sličná sestřička v 

lázních Teplice nad Bečvou. Bohužel se počasí 

kazilo a Lukyna rozbolelo koleno. Operativně 

jsme rozhodli, že s Lukynem půjdu postavit na 

večeři a že se Helfštýn, alespoň dnes, nestihne 

a byla vymyšlena zkratka. Navečer pršelo, a 

tak se z kratké cesty stala ještě kratší a naši 

turisti o půl sedmé už byli na domečku. Jelikož 

TomZbrova rána byla poměrně hluboká, jel s 

Lukasem do nemocnice na pohotovost k zašití. 

Po čočkové polévce a těstovinovém salátě jsme 

si zahráli obdobu hry křížem a nekřížem, řekni: 

Koho máš rád a Vačky popisoval geometrickými 

útvary obrázek, který jsme dle jeho instrukcí 

malovali. Po večerce si ještě vedení zahrálo 

Osadníky, kde Pancho dostal protihráče tím, že 

se 4 body z akčních karet nečekaně zvítězil. 

 

 


