
KALENDÁŘ AKCÍ 

listopad 2012 
 

pátek 19.10.2012   
          Oddílová vycházka 
          k hrobu Františka Knourka do Ch.N.V. 
          sraz v 16.15 u kostela Sv.Václava 

 

25. – 26.10.2012 Velká podzimní výprava            

          Vede: Pajda, Pancho, Káně, Lukáš ad. 
          Sraz: ve čtvrtek 25.10.2012  v 8.15 hodin  
          na nádraží ČD Břeclav           
          Návrat: v neděli ve 13.00 hodin tamtéž 
          Bližší informace uvnitř listu 
 
 

2.11.2012 Závěrečná oddílová schůzka 
          sraz v 16.30 v klubovně na Šilingrově ul. 
          hodnocení DE, DO, ŽK, nástěnek ad. 
          Uzávěrka oddílového bodování říjen   

 

3. – 4.11.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 
 

pátek 9.11.2012 Oddílová družina 
          16.30 v klubovně – rádcové předloží  
          hlášení o družinových výpravách  na 
          sobotu 10.11.2012 

 

sobota 10.11.2012  Družinové výpravy 
          rádcové předloží hlášení na oddílové druži- 
          ně v pátek 9.11.2012                     

pátek 16.11.2012 Večerní hra v ulicích 
          sraz v 16.30 v klubovně. Tentokrát na mo- 
          tivy známé deskové hry. S sebou dobové   
          oblečení z 30.let minulého století 
          Bližší informace na družinových schůzkách 

 

17. - 18.11.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO                    
 

 pátek 23.11.2012 Oddílová družina 
          s krátkou oddílovou radou na začátku           

 sobota 10.11.2012  Oddílová výprava 
          bližší informace v tomto týdnu a na webo- 
          vých stránkách oddílu… 
 

   

 

 
G                     C          G  

Sbohem Angelíno, královský gong,  

                             C        G  

krade loupežný rytíř a mě láká ten tón.  

                      C        D  

Už triangl cinká a trombóny zní,  

    Emi      Hmi      Emi     Hmi       

tak sbohem Angelíno, nebe už vzplálo  

C        G 

a já musím jít.  
  

Není důvod se hádat, není důvod si lhát,  

všechno stojí, všechno padá, jak má padat a stát.  

Jenom na mořský pláži  někdo zapomněl míč,  

tak sbohem Angelíno, nebe se chvěje a já musím pryč.  
 

Z nádvoří zmizly páry kluků a dam,  

talón přemohl stráže a řadí se tam.  

Kde se pod dvojkou s esem, kdysi hýbala zem,  

tak měj se, Angelíno, nebe se hroutí,  

buď s pánem Bohem.  
  

Heleď šilhavý piráti sedí jak šáh,  

a střílejí z brokovnic po konzervách.  

A sousedi křičí a tleskají jim,  

tak sbohem Angelíno, nebe už černá  

a já zmizím jak dým.  
  

Na střechách tancují King Kong a skřet,  

tango jako, Valentino, když v tom maskér se zved.  

Zavřel mrtvému oči, aby nebudil hnus,  

tak sbohem Angelíno, nebi se hnusím  

a už přijíždí vůz.  
  

Kanóny hřmějí, loutky zvedají prak,  

a démoni hází bomby pod náklaďák.  

Říkej mi, jak chceš, já nic nepopírám,  

tak sbohem Angelíno, nebe už bouří  

a já chci být sám. 

k sobě a s výrazem studu a lítosti pronesl: 

          „Já vám tu korunu jistě přinesu, pane. Já jsem skaut!“ Neměl jiné legitimace. Mohl říct své 

jméno a adresu nebo školu, ale zdálo se mu, že slovo skaut jistě bude stačit. Vyřkl to slovo hrdě a s 

plným přesvědčením, že jím všechny obchodníkovy pochybnosti zaplaší. 

     Pohledem jsem obchodníka poprosil, aby chlapci vyhověl. Ten shrábnul čtyři koruny z pultu do 

pokladny a řekl: 

      „Tedy dobře, mladý pane, až zase budete mít cestu kolem…“ 

     „Zítra, pane,“ skočil mu do řeči skaut, „nebo ještě dnes odpoledne a děkuji vám.“ Se 

zdvořilým pozdravem celý potěšen odešel. 

     Jak jsem se později dozvěděl, svůj slib splnil. 

 

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc padajícího listí 2012 
 

Jede říjen ve zlatě 
v hnědožlutém kabátě. 
Ovoce nám nese v koši, 
radujte se dívky, hoši. 
Buďte hodně veselí 
říjen všechny podělí. 

 

Draku, ty jsi vážně drak? 

Hudry, hudry, je to tak. 
 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
Začali jsme další rok oddílové činnosti a začali jsme jej vlažně. 
Docházka 61,67% není opravdu nic moc (a to nemluvím o Vlčatech, 
které na tom byly ještě hůř!). Výsledky bodování jsou také slabší než 
obvykle. Vítěz měl sice 149 bodů, ale nad polovinu (tj. 75) se dostalo 
jen 11 lidiček a nad 100 bodů pouhých 6 členů oddílu. Na 1.oddílové 
výpravě bylo 6 členů, na Malé podzimní výpravě do Slavkova 10. 
Smutná čísla. Členové, kteří nejsou schopní a ochotní udržet svou 
docházku dlouhodobě nad 50%, by se měli zamyslet, jestli jejich 
členství v oddíle má pro ně vůbec nějakou cenu… 
     Blíží se podzimní prázdniny a s nimi Velká podzimní výprava, na 
kterou letos vyrazíme na chatu YMCA skautů do Čučic, nedaleko 
letního oddílového tábora. Akce, která oživí vzpomínky na táborové 
dny a snad opět zažehne plamínky ve vašich srdcích. Nenechejte si ji 
proto ujít. Nezapomeňte si vzít s sebou své skautské stezky a 
zápisníky korálku či knihy orlích per. Určitě se dostaneme k plnění 
nějakých zkoušek, protože překonávání překážek a hlavně sebe sama 
je základem vašeho osobního rozvoje. Berte to jako výzvu k tomu, 
abyste ostatním a hlavně sami sobě dokázali, že do oddílu nechodíte 
jen tak zbůhdarma.                                     Za vedení oddílu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
 

O předposledním zářijovém víkendu se staří vlci v čele s Kánětem, Jelenem a Keckou 

vydali po stopách někdejšího francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparta do 

Slavkova. Účast byla menší, dohromady nás jelo třináct. Už v pátek ve vlaku družiny 

řešily první úkol. Čekal na ně malý historický testík s názvem „Ať žije historie.“ 

Připomněli jsme si základní fakta o Napoleonovi a o bitvě tří císařů. Navečer náš spěšný 

vlak zastavil ve Slavkově, kde čekal Míla – vůdce skautského střediska ve Slavkově. 

Zavedl nás do klubovny a ubytoval nás. Mimochodem pěkná klubovna. Večerem nás 

provázela tzv. „francouzská škola“ V první části (před večeří) se šly děti projít po 

městě s úkoly jako zakreslit plánek Slavkova, vyznačit v něm synagogu, rybník atd. Před 

spaním proběhla hra francouzské limericky – jen na soutěžící místo básniček čekaly 

francouzské věty. Na sobotní den byl naplánován celodenní výlet na Mohylu míru. Počasí 

bylo všelijaké, naštěstí pršet začalo až večer. Cesta byla pro některé dlouhá a únavná, 

zato pěkná. Škoda jen, že neproběhla očekávaná bitva tří družin. Snad někdy příště. 

Večer někteří unavení šli brzo spát, jiní si zahráli Osadníky. V neděli jsme se sbalili, 

uklidili, splnili bod do skautské stezky a rozloučili se Slavkovem. Vlakem uhánějícím již 

podzimní slavkovskou krajinou směrem k Brnu a následně EC Slovanem jsme přijeli 

domů. Myslím, že si všichni z výpravy odnesli dobré vzpomínky.                   Zapsalo Káně 

BODOVÁNÍ  

září 2012 

STAŘÍ VLCI 
1. Želva   149 

2. Miki 119 

3. Řízek 112 

4. Klikouš 106 

5. Vačky 101 

6. Žabák 100 

7. TomR. 93 

8. Lukyn 91 

9. Kanár 88 

10. Hup 79 

11. Majkl 76 

12. Palifuk 74 

13. Kyli 69 

14. Hrášek 68 

15. Kouba 64 

16.  Tuleň 61 

17. Adam Zobač 58 

18. Vevča 56 

19. Tomáš Vítek 42 

20. Tofík 40 

21.  Honza Strmeň 32 

22. Hroch 31 

DRUŽINY 
1. Mloci 82,4 

2. Štiky 65,2 

3. Jestřábi 53,8 
 

Docházka září 2012  
Všudybylové (100%) Miki, Vlčata: Andreas 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Žabák, Želva,  
  Řízek, Klikouš, Vlčata: Lukáš Gajda, Tomáš  
  Zbranek, Honza Chlumecký, Erik Juras, Daniel 
  Král, Kryštof Novotný 
Akorátníci (50 – 74,9%)Majkl, Lukyn, Kanár,  
  Hrášek, Tuleň, TomR., Palifuk, Vačky, Hup,  
  Vevča, Kyli, Adam Zobač,  Vlčata: Lukáš Uher,   
  Alan Martínek, Dvojčata Jarda a Láďa, Kuba  
  Neuhauser, Vojta Tichý, František Ondra,  
  Martin Žůrek 
Málobylové (25 – 49,9%) Honza Strmeň, Tomáš  
  Vítek, Hroch, Tofík, Kouba, Vlčata: Egon, Matěj 
  Chrobák,Jindra Kabelka, Váva Kumšta, Vilík 
Nikdebylové (0 – 24,9%) nikdo 

Staří vlci: 7 akcí, 22 bodovaných,Ø 61,67 % 
Vlčata: 4 akce, 21 bodovaných,Ø 54,8 % 
Průměr oddílu (43 bodovaných) 58,23 % 

 

 LIŠČATA 
1. Andreas Král 56 

2. - 5. Lukáš Gajda 42 

 Honza Chlumecký 42 

 Erik Juras 42 

 Daniel Král 42 

6. Tomáš Zbranek 40 

7. Kryštof Novotný 34 

8.- 11. Alan Martínek 28 

 Lukáš Uher 28 

 Jakub Neuhauser 28 

 František Ondra 28 

12. Vojta Tichý 27 

13. – 15. Dvojče Láďa 26 

 Dvojče Jarek 26 

 Martin Žůrek 26 

16. – 20. Egon Bezucký 14 

 Vilík Bezucký 14 

 Matěj Chrobák 14 

 Tomáš Musil 14 

 Jindřich Kabelka 14 

21. Váva Kumšta 10 
 

Jsem skaut 
     Bylo to, tuším, asi rok před válkou, nebo 

první rok války. Myslím té druhé světové. 

Vyřizoval jsem něco v prodejně hudebních 

nástrojů, když dovnitř vstoupil asi dvanáctiletý 

chlapec, možná o rok starší. Vešel tiše a 

způsobně pozdravil a smekl čepici. Z toho všeho 

jsem usoudil, že je dobře vychován. 

     „Prosím, pane,“ řekl zdvořile k prodavači, 

„je to hotovo?“ Patrně tu již byl dříve a přinesl 

něco k opravě. 

     „Slíbil jsem a nezapomněl,“ řekl obchodník 

a položil před studenta malý balíček. Chlapec 

vtěsnal balíček do školní tašky ke knihám a 

otázal se: 

     „Kolik to bude stát?“ a dobýval z kapsy 

kabátu korunky. 

„Pět korun, mladý pane.“ 

     Hoch položil na pult čtyři koruny a pln 

rozpaků řekl: 

     „Mám jen čtyři koruny…myslel jsem, že pět. 

Přinesu vám tedy ještě jednu korunu.“ 

     Obchodník se díval na chlapce poněkud 

váhavě: 

     „Ale já vás neznám, mladý pane…“ 

Do tváře drobného človíčka se vehnala všechna 

krev. Z obchodníkových slov vycítil nedůvěru 

 



Velká podzimní výprava 

Chata Čučice 25. – 28.10.2012 

 

sraz: ve čtvrtek 25.10.2012 v 8.15 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
ubytování: chata YMCA skautů v údolí říčky Oslavy pod obcí Čučice 

 http://www.ymcats.cz/ubytovani.html#cucice  
s sebou: spacák + vložku + oblečení na spaní, přezůvky do ubytovny, 

oblečení na program venku i uvnitř, dobré boty, případně náhradní 
převlečení, hygienické potřeby (kartáček, pastu na zuby, mýdlo, ručník, 
hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce ad.) 

bodováno: věci na DS, kroj, svíčku, kapesní nůž – případně upřesníme na DS 
jídlo:  společné – každý s sebou vezme: 

 2 čerstvé rohlíky, ¼ chleba, 1 cibuli, 5 pytlíků čaje, cukr nebo med, 1 citron 
Jedno jídlo – pravděpodobně páteční oběd – budou družiny vařit soutěžně 

v kotlíku na ohni – letos společné téma – luštěniny – domluvte se, co vzít 
družiny: (nakoupí a vezmou potřeby na určená jídla pro celý oddíl!) 

Mloci: malý rajský protlak, 1 palička česneku, sůl, pepř, mletá červená paprika – sladká,  
majoránka, kmín, 1 perla, dvoje rybičky, hladká mouka, melta  

Štiky: čočka 0,5 kg, 4 mrkve, 5 vepřových párků, bobkový list, těstovinové vrtule 3  
balíčky, 2 marmelády, 4 x tvaroh, 2 x kompot, 2 másla, 4 tavené sýry 

Jestřábi: 12 sáčků rýže, 4 konzervy masové směsi pod fazole, 3 sklenice marmelády,  
1 máslo 

program: oddílová XIII. (podle celoročního plánu práce) výpravy údolím řeky Oslavy  
návštěva oddílového tábořiště, hry a jiné kratochvíle 

cena: 700,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: v neděli 28.10.2012 ve 12.54 vlakem EC od Brna 

 

Přihlášku odevzdejte na OS 19.10.2012, nejpozději na srazu 

 

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

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU PODZIMNÍ VÝPRAVU 
Chata Čučice 25. – 28.10.2012 

Závazně přihlašujeme našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na velkou podzimní výpravu Čučice 25. – 28.10.2012 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 700,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

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

 
na těchto víkendových akcích 

 

 7. – 9.12.2012 Mikuláš v Praze (jen pro členy oddílové rady) 

 21. – 23.12.2012 Vánoční výprava Bobří hrad 

 9. – 16.2.2013 Velká zimní výprava zatím neurčeno 

 28. – 31.3.2013  Velikonoční výprava zatím neurčeno 

 

 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dotazník pro rodiče říjen 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.ymcats.cz/ubytovani.html#cucice

