
KALENDÁŘ AKCÍ 
leden - únor 

 
 

 

pátek 18.1.2013 16.30 
Oddílová rada 
          v klubovně na Šilingrově ulici, rádcové  
          předloží přípravu DV v sobotu 19.1.2013 
          po ní schůzka mladších roverů (cca 

 

sobota 19.1.2013 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, na družinová místa apod.   
          rádcové předloží přípravu na OR 18.1.2013  

 

pátek 25.1.2013 16.30 Oddílová schůzka           
          v klubovně na Šilingrově ulici, uzávěrka 
          bodování za leden 2013, zpěv a hry 

 

1. -3.2.2013 Pololetní výprava Kristýny           
          výprava oddílové a střediskové družiny 
          mladších roverů. Bližší informace budou 
          v pozvánce na akci…  

 

pátek 8.2.2013 Brigáda na Duhovce 
          příprava a půjčování materiálu na „Velkou 
          zimní výpravu“ na Bebek – povinné pro  
          všechny účastníky! S sebou 1 kelímkovou 
          svíčku 
 

9. – 16.2.2013 Velká zimní výprava 
          Vede: Pancho, Pajda, Učeň, Káně ad. 
          bližší informace dále uvnitř listu            

pátek 22.2.2013 16.30 Oddílová rada 
          v klubovně na Šilingrově ulici, rádcové  
          předloží přípravu DV v sobotu 23.2.2013 
 

sobota 23.2.2013 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, na družinová místa apod.   
          rádcové předloží přípravu na OR 22.2.2013 
          Případně pokud nám bude počasí nakloně- 
          Mohli bychom konečně uspořádat mezi- 
          Družinový hokejový turnaj – informace na 
         Družinových schůzkách 19. – 21.2.2013 
 

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…  

   

 
Hudba: O.Brzobohatý 

V hlavě nám hraje šestej pád  / C, B6, F 
a srdce sedmým bije               / G 
žijem svůj vlastní referát 
na téma nostalgie. 
 

Těžko se dočtem z učebnic 
kdy lásce zvoní hrany, 
tak o ní píšem do lavic 
rovnice o neznámých. 
 

Bla bla bla bla bla                   / C, C7, B6, F 
ze všech stran no co se musí 
Bla bla bla bla bla 
ať si to někdo zkusí 
 

Bývá to nad naše síly 
někdy se můžem zmýlit, 
toužíme prožít každou chvíli 
a ne jen ty co zbyly. 
 

Život nám píše další díly 
seriálu jak jsme žili 
a než nám začnou krátit žíly 
chceme se ptát co bude dál.    / G, C 
 

V hlavě nám hraje šestej pád 
dokola o kom o čem 
a rok ten času delegát 
nám krátí letopočet. 
 

Bla bla bla bla bla… 
…chceme se ptát co bude 
 

Bývá to nad naše síly 
někdy se můžem zmýlit, 
svět není černý ani bílý 
jak jsme ho nakreslili. 
 

Toužíme prožít každou chvíli 
a ne jen ty co zbyly, 
než se nám začnou krátit žíly 
chceme se ptát co bude dál... 

PRÁZDNINY 2013 
Z důvodů pravděpodobné účasti Učňa na ME softballu juniorů v Dánsku prvních čtrnáct dní 

v červenci 2013 a toho, že si neumíme tábor bez něj představit 
bychom rádi posunuli letos  termín tábora na 

13. – 20.7. 2013 1.běh stavba, pro všechny starší 5.třídy ZŠ 
20. – 28. 7.2013 2.běh oddílový tábor s Vlčaty 

O místě tábora dosud není rozhodnuto. V nejhorším případě pojedeme opět na Střelnici. 
Na druhou polovinu srpna chystáme vodácké nebo pěší putování pro členy oddílové 

družiny – rádce a jejich podrádce. Pošlete nám, prosím, předběžné přihlášky. Děkujeme. 
 
 

 
 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc sněhu 2013 
Zas je zima a nás láká 
postavit si sněhuláka 

chlapík je to mrazem ztuhlý 
místo očí mívá uhlí 
v ruce drží metličku 
místo nosu mrkvičku 

Nad hlavou mu po ránu 
lítá černý mrak 

je to hejno havranů 
kráká „Kráky krák!“ 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
Docházka se i v měsíci prosinci udržela kolem hranice 75%. Přibývá 
sice těch 100%, ale to znamená, že zároveň roste i počet těch, jejichž 
docházka nedosáhne ani hranice „akorátníků“. Do konce ledna je 
potřeba uzavřít registraci členů ve skautu. Prosíme rodiče chronických 
„málobylů“ a „nikdebylů“, aby zvážili jejich další členství v našem 
oddíle. V některých případech se nám to jeví jako zbytečné trápení. 
Poslední akce v roce 2012 byla tradiční Vánoční výprava. Více se o 
ní dočtete na následující stránce. Z mého pohledu byla povedená a 
kupodivu se jí zúčastnilo i více lidiček než na ní bývá obvyklé. Nový rok 
jsme zahájili také tradičně Zimním přechodem Pálavy první sobotu 
v lednu. Kromě nás se jej zúčastnil i dívčí oddíl V trávě a tak se spolu 
s nimi a rodiči vyšplhal počet účastníků na rekordních 44! 
Leden a únor na družinových zaměřte na šifrování, první pomoc, 
astronomii a můžete se těšit na Káněcí kadet z Historie ČR. Až se 
jaro prostřednictvím Svojsíkova závodu zeptá, co jsme dělali v zimě? 
Věřím, že dokážeme, že jsme nezaháleli. Postup do krajského kola 
v tomto závodě je jedním z mála bodů, které se nám dosud nepodařilo 
splnit.                                                              za vedení oddílu Pajda 



LETEM ODDÍLOVÝM SVĚTEM 
Každý správný kluk chce v životě 
prožít nějaké to dobrodružství. 
Třeba strávit vánoce na pravém 
zálesáckém srubu někde v 
kanadské divočině. My, chlapci 
z oddílu Plamen, máme to štěstí, 
že se nám podobné sny plní. O 
posledním víkendu před vánoci, 
jme vyrazili na „Bobří hrad“ , 
nefalšovaný srub, který si 
nedaleko Skleného nad Oslavou 
dala postavit před 100 lety 
baronka Teuberová z Křižanova 
jako své letní lovecké sídlo. 
Odvážná žena. My jsme na 
zasněženou a vymrzlou Vysočinu 

vyrazili ovšem v prosinci! Srub je bez elektřiny, pro vodu se chodí k pumpě a atmosféru dotváří 
krb v hlavní místnosti, kterým se vytápí celý srub. Prostě parádní drsňárna. Kromě všech 
sebezáchovných činností – dělání dřeva, nošení vody, topení v krbu a vaření jsme si ovšem našli 
čas i na hrátky v chatě – různé matematické hříčky a hry s kostkami, i kolem chaty – k těm 
největším chuťovkám patřilo „Žebřík rallye“, které nachystal Učeň. O naše žaludky se celou dobu 
staral šéfkuchař Káně. Na závěr jsme pro dotvoření vánoční atmosféry sehráli hru se svíčičkami 
a po té hledali ve srubu dárky, které nám zde ukryli zlomyslní skřítkové. Prostě parádní výprava, 
poslední v roce 2012.                                        (Pajda)  

 

 

Abychom shodili nějaké to kilo, co 
jsme nabrali během vánočního 
zahálení, vyrážíme pravidelně 
první sobotu v lednu na tradiční 
novoroční přechod Pálavy. 
Letošního, již 44.ročníku se 
zúčastnilo rekordních 44 lidiček 
z Klubů lesní moudrosti, oddílů 
Plamen a V Trávě i z řad rodičů. 
Staří vlci a odvážné amazonky 
vyrazili vlakem v 7.42 do Popic, 
odkud již pokračovali pěšky 
celých 18 kilometrů přes Dolní 
Věstonice - Dívčí hrady - Děvín - 
Soutěsku - Klentnici - Sirotčí hrádek - Tabulovou horu do Mikulova. Cestou jsme uskutečnili 
tradiční novoroční "pošlap" za zpěvu písně "Trávo, trávo, trávo zelená", neboť letos nebylo bílo. 
Dále jsme si lámali hlavu nad tradiční matematickou hádankou tentokrát o o matematicích u 
mučednického kůlu.  Pod Děvičkami pronásledovali proradnou Medúzu a na hřišti pod Sirotčím 
hradem si zahráli několik míčových her. Mladší a povahově slabší skupina, vedená Panchem vyjela 
až před devátou, autobusem do Horních Věstonic a odtud šla pěšky přes Martínku do Klentnice. 
Zde se sice napojila na trasu druhé skupiny, jenže ve značném předstihu, takže obě skupiny se 
setkaly až v Mikulově na nádraží, odkud se vlakem společně navrátily do Břeclavi.              (Pajda) 

BODOVÁNÍ  
prosinec 2012 

STAŘÍ VLCI  
1. Řízek 141 
2. Želva 129 
3. Majkl 128 
4. Kanár 123 
5. Lukyn 121 
6. Klikouš 113 
7. Miki 100 
8. Vevča 99 
9. TomR 96 
10. Tomáš Vítek 91 
11.   Kouba 87 
12. Hrášek 82 
13. Palifuk 80 
14. Vačky 78 
15. Tofík 76 
16.  Tuleň 75 
17. Hup 74 
18. Kyli 45 
19. Žabák 42 
20. Zobin 23 
21.  Hroch 15 
22. Král Andrej 13 
23. Honza Strmeň 10 

DRUŽINY 
1. Mloci 93,3 
2. Štiky 86,9 
3. Jestřábi  68,4 

 

Docházka prosinec 2012  
Všudybylové (100%) Majkl, Lukyn, Želva,  
  Řízek, Kanár, Klikouš, Vevča 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Palifuk, Miki, Hupík 
  Tomáš Vítek, Vačky, Kouba, TomR 
Akorátníci (50 – 74,9%) Žabák, Tuleň, Tofík,  
  Kyli 
Málobylové (25 – 49,9%) Zobin 
Nikdebylové (0 – 24,9%) , Hroch, Andrej, Honza  
  Strmeň 

Staří vlci: 6 akcí, 22 bodovaných,Ø 75,3 % 

 Skautské ideály 
4. bod skautského zákona: 

Skaut je přítelem všech lidí dobré 
vůle a bratrem každého skauta 

     Co ta slova znamenají je snad dost jasné. 
Ale chováme se k jiným lidem opravdu tak, 
jak nás skautský zákon zavazuje. Rozumíme 
jeho příkazu správně? 
     Snad bude nejlepší, když si na některé 
únrové schůzce společně položíte několik 
otázek (najdete je na zadní straně Sem – 
Tamu) a pokusíte se na ně společně 
odpovědět, každý podle pravdy. Třeba jen 
potichu pro sebe, aby se nikdo nemusel před 
ostatními cítit nepříjemně.  
     Jestliže na některou z těch otázek odpovíte 
ano, není to u vás s dodržováním čtvrtého 
bodu skautského zákona úplně v pořádku. 
     Teprve přátelství – kamarádství dává 
našemu životu hlubší smysl. Nejsem už jen 
osamělým ostrůvkem v moři cizích 
nevšímavých lidí. Přátelské vztahy nemohou 
zůstat jen na úrovni slov, musí se projevit 
činy. Opravdoví kamarádi si vzájemně 
pomáhají, ochotně a bez říkání. Každý spor 
dovedou urovnat smírně, bez nadávek a bez 
hádek. Do práce jdou společně a dělí si ji 
rovným dílem. Nemají před sebou tajemství. 
Stojí při sobě v dobrých i zlých časech. 
Chovají se k sobě navzájem obětavě. 
     Je taková vaše družina? Měli byste se s ní 
tomuto ideálu aspoň přiblížit. Až budou tako-
vé družiny všechny, to bude krásně v oddíle. 
 
 
 
 

Pár otázek ke Skautským ideálům  
4. bodu skautského zákona 

Skaut je přítelem všech lidí dobré 
vůle a bratrem každého skauta: 

 
 
 

 

1. Je ve vaší družině nebo celém oddíle někdo, koho nemáš rád, koho bys raději v oddíle neměl? 
2. Máš u vás ve třídě někoho, s kým jsi na „válečné stezce“, nějakého nepřítele? 
3. Cítíš radost, když někdo v tvém okolí utrpí nějaký nezdar, něco se mu nepovede? 
4. Pomlouváš někdy své známé či dokonce své kamarády? 
5. Když někdo ve třídě nebo oddíle potřebuje něčí pomoc, tváříš se nevšímavě? 
6. Když ti někdo i neúmyslně ublíží, živíš svůj hněv k němu dlouho? 
7. Myslíš častěji na sebe než na své kamarády? 
 



Velká zimní výprava  
a kondiční soustředění 

 
 

Morávka – Bebek 9. - 16.2.2013 
Základní informace:  
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Vlastimil Pajda Kubát dále Učeň, Káně ad. 
doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem 
sraz: sobota 9.2.2013 v 6.50 hodin  na vlakovém nádraží v Břeclavi 
ubytování: na školní chatě Střední průmyslové školy a OA Frýdek Místek   
       http://www.spsoafm.cz/web/skolni-chata  
v chatě jsou erární spacáky – vhodné je však vzít buď vlastní povlečení, nebo vložku do 
spacáku 
s sebou: oblečení na spaní, teplé oblečení, dobré boty, přezůvky do chaty, 

lžíce na jídlo, láhev raději termoska na pití, případně náhradní převlečení,  
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůžek  
výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůlky a boty na běžky, oblečení – šusťáky 
nebo kalhoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhodné), spodky, lehčí 
šusťákovku (prodyšnou!) dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu 
nebo svetr  rukavice, čepici, návleky na boty proti padání sněhu do bot 
 

Omezené množství běžek, hůlek a botů bude možno zapůjčit na Duhovce 
(prosíme však zájemce o jejich zapůjčení ať si své požadavky zapíší do přihlášky) 

 

jídlo: jako obvykle každý něco vezme (bude upřesněno v únoru), část věcí nakoupíme 
               předem a Pancho je poveze autem, zbytek (pečivo apod.) budeme kupovat na  
               místě… Jídelníček a to, co budou brát družiny bude upřesněno taktéž v únoru 
program: hlavně výcvik na běžkách a výlety na nich v okolí na Bílý kříž, Grúň apod. 

možné je sjezdování  na okolních sjezdovkách - jen pro zdatnější lyžaře – ne 
pro úplné začátečníky, výpravy na sněžnicích, hry na sněhu i v klubovně…  

cena: 2.000,- Kč (režisté 1.700,-), v ceně nejsou vleky 
návrat: v sobotu 16.2.2013 v 16.31 vlakem od Přerova 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU ZIMNÍ VÝPRAVU 
Morávka - Beskydy 9. – 16.2.2013 

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

Ne Velkou zimní výpravu na Morávku – Beskydy 9. – 16.2.2013 
 

 
v Břeclavi dne:_____________________     ____________________________ 
                                                                                         podpis rodičů 
 
 

 

Dotazník pro rodiče leden   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  

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

 
 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

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

 
na těchto prázdninových akcích 

 

 13. – 20.7.2013 Táboření KLM (stavba tábora – pro starší 5.třídy ZŠ) 
 20. – 28.7.2013 46. Oddílový tábor (místo dosud v jednání)  
 srpen 2013 Vodácké či pěší putování pro členy oddílové družiny 
 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis 
 


