
KALENDÁŘ AKCÍ 

březen 2013 
 

 
 

pátek 1.3.2013 16.30 
Oddílová schůzka            
          v klubovně na Šilingrově ulici, uzávěrka 
          bodování za únor 2013, zpěv a hry 
          Doneste také, prosím, předběžné přihláš- 
          ky na 46. Letní tábor oddílu… 

 

sobota 2.3.2013 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, na družinová místa apod.    
          rádcové předloží přípravu na OR 1.3.2013 

 

pátek 8.3.2013 16.30 Oddílová družina 
          v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede: Kecka? 

 

9. – 10.3.2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 15.3.2013 Oddílová schůzka 
          vyhlášení bodování za únor 2013 
          zpěv a hry 
 

16.3.2013 opět  Družinové výpravy 
          nebo předjarní oddílová akce – bude  
          upřesněno na v „tomto týdnu“            

pátek 22.3.2013 16.30 Oddílová rada 
          v klubovně na Šilingrově ulici, vede Káně  
          rádcové  si připraví zprávu o stavu družiny 
          po skončení oddílová družina, vede Kec. 
 

24. – 24.3.2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 
 

28. – 31.3.2013 Velikonoční výprava 
          do Boskovic 
          bližší informace v průběhu března 
           

pátek 5.4.2013 16.30 Oddílová schůzka            
          v klubovně na Šilingrově ulici, uzávěrka 
          bodování za březen 2013, zpěv a hry            

6. – 7.4.2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 12.4.2013 16.30 Oddílová družina 
          v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede: Kecka? 

   

 
Hudba: B.Dylan, český text R.Křesťan 

G            Emi             C           G 

Zvoní zvony barbarů z těch měst, které sní.  

G              Emi          C        D  

Zvoní zvony v svatyních a v údolích zní,  

        C      G     Emi      C  

řekám tak širokým a tak hlubokým,  

     G                Emi         C      G  

že svět se rozběh' zpátky a čas běží s ním.  

 

 Zazvoň, Svatý Petře, čtyřem větrům, jež bdí.  

Zazvoň rukou železnou, ať všichni to ví.  

Je rušno a křik v městech i vsích,  

a nad posvátnou krávou soumrak hoří jak vích.  

  

Zazvoň, milá Marto, chlapci, jenž vodí pluh,  

Zazvoň, ať svět vidí, že jen jeden je bůh.  

Pastýřka spí tam u vrboví  

a ovce kdesi v horách raděj zbloudily s ní.  

           Emi               G  

R: Zvoní zvon za slepé jež šílí.  

          Emi                  G  

   Zvoní zvon za všechny co zbyly.  

          Emi            H7  

   Zvoní zvon za ty vyvolené  

               Emi                 A7  

  co budou je soudit až bůh řekne ne.  

          C               G  

   Zvoní zvon za zmizelý čas,  

              A7               D4sus D  

   za dětský hlas a nevinnost v nás.  

  

Zazvoň, Svatá Kláro, tam kde nejvýše je,  

zazvoň z bunkru za rozkvetlé orchideje.  

Stoupá tam dým a bitva je vším  

a rozmazává rozdíl mezi dobrým a zlým.  

Hory máme za námi 
O jarních prázdninách jsme se vypravili až do Moravskoslezských Beskyd, do krajiny pod Lysou horou. 

Ubytováni jsme byli v chatě Bebek v Morávce, v hlavní místnosti byl mohutný krb, ve kterém jsme si 

neustále topili, takže zima nebyla. Hlavním programem bylo pro část účastníků sjezdování na lyžích, jiní 

chodili po okolí na sněžnicích, v úterý a ve čtvrtek pak všichni vyjeli na běžkách. Ti statnější si stihli 

vyšlápnout i na Lysou horu. O zimních dlouhých večerech jsme za doprovodu Pajdova hraní na kytaru 

zpívali, hráli deskové hry či plnili orlí pera. V pátek odpoledne proběhla zimní olympiáda, v závěru dne 

jsme tvořili ze sněhu medvěda, lyžaře, pannu či záchod. Týden na horách dopadl bez ztrát na životech, 

jen některým zdravotník Pancho ordinoval různé medikamenty na kašel či škrábání v krku. Další výprava 

proběhne na přelomu března a dubna na Velikonoční prázdniny. Už se těšíme!   Káně 
 

 

 
 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc hladu 2013 
Únor bílý, pole sílí, 
říká staré přísloví. 

Sníh však není, slunce pálí, 
kde je bílo? Kdo to ví? 

 

V horách máme sněhu dost 
na lyže, i na sáňky. 

Je ho dost nám pro radost, 
ženou se k nám sněhánky! 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
průměrná docházka v zimních měsících zvolna směřuje do kategorie 
„akorátníků“. Bylo tomu tak vždycky, takže není proč se kvůli tomu 
nějak rmoutit. Věříme, že stejně jako každý rok se to s nástupem jara 
zlepší, že se každému správnému plameňákovi rozlije v žilách touha 
prožít to správné chlapecké dobrodružství. 
Jeden případ bych přeci jen zmínil – Hup se opět po několika měsících 
propracoval na chvost bodovacího pelotonu – v měsíci lednu se před 
něj dostali dokonce i takoví chroničtí nechodiči jako Hroch a Honza 
Strmeň… 
Nejočekávanější akcí jara bývá každoročně Velikonoční výprava. 
Letos jsme se rozhodli vydat opět do kraje, kde jsme dosud nebyli a to 
do okolí Boskovic. V plánu máme navštívit i několik potencionálních 
tábořišť, o kterých víme. Na programu bude příprava na Svojsíkův 
závod a hromadné plnění orlích per. Přihlásili jsme se totiž do 
pilotního projektu testování Zápisníku pro malé zálesáky a 
woodcraftery. Je načase probudit se ze zimního spánku a zase tu 
naši káru popostrčit dál, o kousek blíž k létu, o kousek blíž k táboru. 
Na konci dubna oslaví oddíl 45.výročí založení. Chystáme k němu 
tradiční táborový oheň na zahradě Duhovky a malou výstavu u 
Mamuta…a možná dojde i na softbalový turnaj. Najde-li se dostatek 
zájemců, kteří by si s námi chtěli zahrát…         za vedení oddílu Pajda 



LETEM ODDÍLOVÝM SVĚTEM 
 

 

Den 1. Na nádraží jsme se 

sešli v počtu 16: Pajda, Učeň, 

Majkl, Káně, Vačky, Kecka, 

Jeleň, z Trávy: Jeňa, Kulďas, 

Raciolka, Čokoška a ostatní: 

Ema, Maggi, George. Odjeli 

jsme osobákem do Hodonína a 

odtud do Javorníku nad 

Veličkou. Z Javorníku jsme 

šlapali po roztátém ledu až na 

chatu Kristýnu. Po ubytování 

jsme vyrazili na běžkách na 

nejbližší kopec, ale ani tam 

jsme nakonec nedorazili. Na 

Kubíkovém vrchu jsme si 

zahráli štafetu a vyblbli se ve 

sněhu. Po nebezpečné, ale 

zábavné cestě dolů na chatu, při které jsme chvílemi běžkovali po asfaltu jsme s Majklem 

vyrazili pro vodu: kilometr jsme šlapali hodinu - ty kolečka nebyly offroudové a navigátor Majkl 

taky nevěděl, kde to je. Po večeři byl stolní závod psích spřežení, kdy jsme nejprve stavěli tratě, 

po kterých jsme potom závodili se psími spřeženími. Prohráli to Jeleňovi sušení psi z konzervy. K 

půlnoci ještě starší hráli humorné stolní hry. Den 2. Ráno proběhla drsná Jeňova rozcvička. Po 

snídani se začalo balit na celodeňák.  Raciolka po včerejšku rázně řekla, že na běžky nepůjde, 

leda na pěší vycházku, tak se k ní přidali Kulďas a Jeňa. My jsme v počtu oslabeném ještě o Učna 

s Emou vyrazili na Kubíkův vrch, kde jsme se kvůli nepřízni počasí rozdělili na dvě skupiny: jedna 

si to zamířila rovnou zpátky do chaty, a nás sedm statečných ještě pokračovalo k Dibrovovu 

pomníku na hřebenu Velké Javoriny. Cesta byla už opravdu náročná a někteří (spíš některá) už ze 

zoufalství a hladu jedli sníh. Altánek nás přivítal celkem nečekaně a v pravou chvíli. My jsme 

vytáhli bohaté zásoby a celí promrzlí chladem a neúprosně silným větrem začali jíst. Já jsem k 

tomu udělal na plynovém vařiči 2 čínské polévky, a tak jsme se všichni ohřáli. Cesta zpátky byla 

až překvapivě rychlá a snadná. Po příchodu jsme se ohřáli u deskovek, povečeřeli a 

nejotužilejších pět (Kecka, Káně, Učeň, Čokoška a Jeleň) se šlo zchladit do vody. K večeru se 

hrálo casino, potom se šlo spát, jenom pár účastníků si v kuchyni dělalo “druhou večeři“ v kuchyni 

a ještě spotřebovalo část potravin k snídani. Den 3. Kolem páté nás vzbudil Káně, že je čas 

vyrazit na vrchol. Vyrazili jsme za tmy po čtyřčlenných skupinách po světloodrazivých 

lístečcích. První překážkou byla cesta lesem, další ztížení bylo, že jsme se museli všichni svázat 

uzláky, na dalším stanovišti jsme museli přibrat kládu jako zmrzlého horolezce. Když už jsme si 

dělali naději, že se zbavíme přítěže, tak zase oslepla Ema a museli jsme jí vést. Na dalším 

stanovišti se role vyměnily a oslepli jsme všichni kromě ní, a nakonec jsme oslepli všichni a museli 

jsme jít po laně, a poslední cestu jsme už byli volní a šli podle azimutu až ke stromu, kde nás 

čekali Jeňa s Kulďasem. Na stromě bylo uvázané lano a my jsme museli prusíkováním vylézt až na 

Mount Blanc, kde jsme se museli podepsat. Už jsem lezl jenom já, když dorazily ostatní dvě 

skupiny (Učeň nemohl vyluštit šifru) a potom jsme už šlapali mokří a promrzlí na chatu, kde jsme 

se začali balit. Kolem jedenácté jsme vyrazili na vlak, ve vlaku jsme zpívali za doprovodu kytary 

až jsme dojeli do Břeclavi, a tam jsme se rozloučili.                                                  Zapsal Kecka                                                                                             

 

BODOVÁNÍ  

leden 2013 

STAŘÍ VLCI 
1. Želva  137 

2. Lukyn 130 

3. Majkl 128 

4. Kanár 124 

5. Klikouš 119 

6.-7. Řízek  104 

 Miki 104 

8.-9. Vevča 94 

 Vačky  94 

10. Kyli 93 

11.   TomR. 90 

12. Tuleň 88 

13.-14. Žabák 82 

 Tofík 82 

15. TomVít 68 

16.  Palifuk 63 

17. Zobin 56 

18.-19. Hrášek 55 

 Andreas Král 55 

20. Kouba 50 

21.  Hroch 46 

22. Honza Strmeň 45 

23. Hup 42 

DRUŽINY 
1. Mloci 89,7 

2. Štiky 77,1 

3. Jestřábi  72,3 
 

Docházka leden 20132  
Všudybylové (100%) Majkl, Lukyn, Želva,  
  Klikouš, Tuleň, Miki 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Řízek, Kanár,  
  Vačky, Vevča, Kyli 
Akorátníci (50 – 74,9%) Žabák, Hrášek, TomR 
  Andreas, Palifuk, TomVít, Zobin, Tofík 
Málobylové (25 – 49,9%) Honza Strmeň, Hup,  
  Hroch, Kouba 
Nikdebylové (0 – 24,9%)  

 
Staří vlci: 7 akcí, 23 bodovaných,Ø 72,99 % 

 

Pro zajímavost uvádím pár jmen z historických 
tabulek ligy stovkařů: 
1. Učeň 42x, 2.Jeleň 38, 3. Tejda 34, 4.Káně 33 
A přidám i několik současníků: 
1.Lukyn 38, 2.Želva 28, 3.Řízek 26, 4.Majkl 23, 
5.Tofík 21 

 

 Liga stovkař ů  

Kdysi v oddíle cosi znamenalo mít stoprocentní 
docházku. Dnes už se to tolik nenosí. Při tom 
docházka patří k základním povinnostem všech 
členů oddílu a nejen oddílu. Jestliže jste někdy 
přihlásili do nějakého kroužku, tak vás rodiče 
vedli k tomu, že nesmíte vynechat žádnou 
schůzku či akci.. Dříve jsme v oddíle vedli také 
přehled, kdo byl kolikrát všudybylem a ti, jejichž 
čísla byla alespoň dvojciferná byli velmi 
váženými a požívali i řadu výhod. Víte, kolikrát 
jste už dosáhli 100% docházky a kdy se stanete 
členy této prestižní společnosti? 

 

Skautské ideály 
…plniti povinnosti vlastní a 

zachovávat zákony skautské… 
     Vždycky před skládáním skautského slibu se 

ptám všech adeptů, zda rozumí tomu, co budou 

vlastně slibovat. Ono občas není každému jasné, 

co to znamená „…plniti povinnosti vlastní…“ 

To jako, že budu doma pomáhat mamce a učit se 

do školy? Ano to jistě taky patří k vašim běžným 

povinnostem, ale zkusím vám připomenout i ty, 

na které občas zapomínáte: 

Když už jste se jednou rozhodli býti skauty a 

členy našeho oddílu, tak je vaší povinností i 

právem zúčastňovat se všech akcí v co největší 

možné míře a to tak, aby se vaše průměrná 

docházka pohybovala na 75%. Taky bývalo 

dobrým zvykem v oddíle, že všechny neúčasti 

musely být omluveny! 

A pak, jak praví klasik pan Werich: „Když už 

člověk jednou je, tak má koukat,aby byl.“ Tím je 

myšleno, aby byl lepší, než je. Že se má snažit se 

zlepšit v tom, co z něj dělá člověka. Ve 

woodcraftu říkáme, že by se měl snažit přiblížit 

„dokonalému lidství“. A tohle by mělo být 

jednou ze základních povinností každého 

člověka. Skauting vám s tím může pomoct, 

protože vám občas vaše povinnosti připomene a 

pomůže vám ve vašem rozvoji tam, kde byste to 

nečekali. Nejde až tak o to, jestli se naučíte 

zrovna nějaký nový uzel, nebo novou šifru, či 

vysílat morseovku píšťalkou…Jde o to, že se 

vůbec něco naučíte. Třeba novému pohledu na 

svět, třeba to, že si máte vzájemně pomáhat a 

učit se od sebe. A pokud tomu tak není tak oddíl 

ztrácí svůj základní smysl. Pajda 
 


