
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

 květen 2013 
 

4. -5. 5. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 10. 5. 2013  Oddílová rada  
          16.30   v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede Káně 

 

11. 5. 2013 Cyklovýprava Na soutok 
            pro všechny i vlčata, vede: Lukas,Kecka 
          sraz: v 8:30 na klubovně, konec: 12:00 
          připravenost, helmu, funkční kolo,   
          pláštěnku, kdo má lepení, na účastníky  
          čeká malé občerstvení 

 

pátek 17. 5. 2013 Oddílová schůzka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici,   
          vyhlášení výsledků bodování za  
          duben, nálepky, hry a zpěv 
 

17. – 18.5.2013  Noční přechod Pálavy  
          akce pro starší skauty, nebodovaná,  
          možno nahradit si docházku     jinak:  

 

18. -19. 5. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 24. 5. 2013  Oddílová rada  
          16.30   v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede Káně, hlašení o DV 25. – 26.5. 

 

25. nebo 26. 5. Družinové výpravy 
         do okolí Břeclavi, hlášení na OR 24.5. 
 

pátek 31. 5. 2013 Závěrečná oddílovka  
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
          hry a zpěv…  
 

pátek 31.5. – 2.6.2013  Svojsíkův závod 
          krajské kolo v Ratíškovicích   
          týká se postupujících hlídek  

   

 
C.Belew, W.C.Stevenson / P.Kerouš 

 

R: Hej! Zastav svět a pusť mě ven   (A, E7) 

   jsem dlouhou poutí unaven  (A,D.E) 

   je to tu horší den co den  (A,E7) 

   tak zastav svět a pusť mě ven. (A,D,A)  

 

1. Produkci šlágrů zarazit (A) 

kdejakej blbec má svůj hit  (E) 

blbec jak Noha s velkým eN (E7) 

tak zastav svět a pusť mě ven.  (A,D,A) 

 

2. Děsí mě obchodnický chvat 

na který neznám protichvat,  

mám hrůzu z vyceněných cen 

tak zastav svět a pusť mě ven.    R:  

 

3. V kurníku z panelových stěn 

jsem jaksepatří umístěn,  

stavbaři blahoslavení, 

ve městě má kuře moře stavení. 

 

4. Strach z chorob exotických jmen 

nutí mě vzdát se přízně žen, 

jen kořen věří na žen-šen 

tak zastav svět a pusť mě ven    R: 

  

5. Co bylo dřív, už není dnes 

on Plzák není Sokrates  

 a Zmožek není Beethoven 

tak zastav svět a pusť mě ven 

 

6. Točí se svět, svět-kolotoč 

vezem se, aniž víme, proč 

když komedianti z profese 

přijdou a zařvou:"Jede se!"    R:  
 

 

Skautské ideály: Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 
     Tahle věta zní snad trochu starobyle, však také znění našeho zákona pochází z počátku 20.století. Platí 

však dodnes.Nikdo však po nás nechce slepou poslušnost! Kdyby se ukázalo, že po nás žádá někdo 

z nadřízených něco nesprávného, nečestného, měli bychom plné právo jeho příkaz odmítnout. Zákon nás 

jen vybízí, abychom naslouchali starším zkušenějším, dali na jejich rady a věřili jejich úsudku. Kde na 

společném díle pracuje více lidí, musí být jeden pověřen vedením. Jinak by se toho asi moc neudělalo. Na 

různých místech mají vedoucí a představení různou pravomoc. Ostatní je poslouchají. Někde dobrovolně, 

jinde pod hrozbou trestu. Členství ve skautském oddíle je nepovinné a kdo se nechce podřídit svému vůdci, 

může prostě z oddílu vystoupit. Tím se však připraví o spoustu krásných zážitků a spoustu kamarádů… Jiní 

je to třeba na palubě námořní lodě nebo letadla. Kapitánovy rozkazy musí poslechnout všichni ať se jim to 

líbí nebo ne. Je to ostatně v jejich zájmu – na rychlém splnění rozkazu často závisí jejich bezpečnost. 

     Poslušnost bývá považována za cnost, dobrou lidskou vlastnost. Jejím protipólem je neposlušnost je 

neposlušnost, vzpurnost. Neochota se podřídit druhému, přiložit ruku ke společné práci. S takovým 

člověkem se těžko vychází, nevydrží v žádné partě, družině, oddílu, mívá potíže ve škole i v zaměstnání… 

 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc písní a sazenic 2013 
Jaro máme v plném proudu 

všechno kvete zas 
Nádheru nám vykouzlilo 

všude kolem nás 
 

Ať nad námi slunce svítí 
nebo aspoň v nás 

Co cítíme? - To, co chceme! 
Slunce nebo mráz 

 

Važení  rodičové, milí bratřičci, 
tak jaro už máme doopravdy tu a je načase se probudit ze 
zimního spánku a pomalu, ale jistě se začít chystat na letní 
oddílový tábor. I letos pracujeme na tom, abychom tábořili na 
jiném tábořišti než na Střelnici u Oslavan, tak snad se nám to 
podaří. Objevili jsme pár pěkných míst na řece Rokytná… 
Jak už Pajda nastínil v minulém Sem Tamu, tak v oddílovém 
vedení momentálně probíhají určité změny (kvůli tomu např. 
teď já píši tenhle úvodník ) a Pajda s Panchem zase o 
kousek víc ustoupili do pozadí a nechali to víc na nás 
mladších. Mějte prosím zpočátku s námi trochu trpělivosti .  
Na závěr mám ještě jednou příjemnou povinnost. Naše dvě 
hlídky se v sobotu 20.4. na základním kole Svojsíkova 
závodu ve Slavkově u Brna umístili na 1. a 2. místě a zajistili 
si tak postup do krajského kola, které proběhne od 31.5. do 
1.6. v Ratiškovicích. Držme jim všichni palce ať dopadnou co 
nejlépe. Článek ze základního kola se brzo objeví na webu  
plamen.skauting.cz. Závodu se zúčastnili Vačky, Hup, 
Klikouš, Vevča, Kouba a Majkl, Želva, Řízek, Kanár 
 
S přáním krásně prožitých jarních dní za vedení oddílu Učeň 



LETEM ODDÍLOVÝM SVĚTEM 
 

Dne 28. 3. v 7:45 jsme 

se sešli na břeclavském 

vlakovém nádraží v počtu 

18 členů. Přítomni byli i 

jiní, avšak ti jen přišli 

dát požehnání (Pajda, 

Pancho, Klikouš). EC 

z Vídně jsme se 

přemístili do Brna a 

odtud rychlíkem do 

Skalice nad Svitavou. 

Družiny obdržely 

morseovkou psaný dopis 

od neznámého s iniciály 

Š. J.. Boskovice nás 

přivítaly počasím 

chladným, jež se na 

Velikonoce vůbec nehodí. 

Ubytovali jsme se 

v klubovně Pionýru a naobědvali se. Kolem jedné hodiny odpolední nás pan Janík provedl boskovickou 

synagogou, ukázal nám i mikve – židovskou očistnou koupel, kterých je v naší republice opravdu málo. Po 

této kulturní části programu se slova chopil Kecka a vysvětlil nám pravidla geocachingu. Na odpolední 

procházce Pilským údolím (kde se nedávno našel onen stříbrný poklad) jsme hledali skrýše („kešky“). 

Místo sekané, která měla být na večeři, Franta MP koupil mleté maso na sekanou, a tak kluci smažili 

karbanátky. Povedly se jim.  Večerní program si nachystal Učeň – vysílání morseovky na OP a obchodní 

hru. Před večerkou jsem byl ještě nucen oznámit úmrtí Šikuly Jednotného, který družinám odkázal 

vzpomínku. Nad Boskovickem se totiž vznášelo tajemství černé magie, kterou vyvolal zlý Žid Nathan 

Bar Löwi a Šikula proti tomu bojoval. Jenže zemřel, a tak poprosil družiny, aby tento boj za něj 

dokončily. Páteční den se nesl v duchu celodenního výletu. Byla nachystána poměrně dlouhá trasa, a tak 

jsme vyjeli časně z rána do Rajece-Jestřebí. Prošli jsme kolem místního zámku a už za městem si 

Franta nachystal hru s kolíky, co by klíšťaty, které se vždy k někomu přisají. Cesta do Sloupu nebyla 

daleká, jenže jsme sešli z cesty, a tak se protáhla. Navíc celý den hustě sněžilo, takže jsme měli za 

chvíli mokro v botách. Musím zde podotknout, že je lepší, když se malí a velcí rozdělí na dvě skupiny… 

Slousko-Šošuvské jeskyně jsme nestihli – ohromná škoda. Poslední prohlídka proběhla již v jednu a my 

jsme přišli krátce po ní. U vchodu do této sluje jsem alespoň poskytl družinám další vodítko tajemství 

boskovického Žida. Celí promočení jsme nastoupili do autobusu uhánějícího bílou krajinou do Boskovic. 

Z nedostatku vedoucích (Franta – v kostele, Učeň odjel dopoledne za Emou, Kecka a Majkl stále na 

cestě – šli pěšky ze Sloupu) se děti dívaly před večeří na televizi. Večer se četly černé historky a 

starší si zahráli Ligreto. V sobotu byl budíček o půl osmé. Po snídani se část členů sbalila a s Frantou 

MP odjela domů. Kuriozitou se stal Váva, který s kluky neodjel, zdržely ho povinnosti vůči toaletě, a tak 

musel odjet až večer s Panchem. Dopoledne družiny vařily v přírodě lektvar, o kterém se zmíním za 

chvíli. Venku bylo mokro, a tak Pancho rozkázal, aby se oběd, které družiny měly vařit zálesácky, 

připravil v chatě. Jak to dopadlo, nevím, naneštěstí jsem připravoval odpolední program. V podvečeru se 

vytvořily dvě skupiny, které hledaly po okolí viteály – předměty, do kterých vložil Nathan Bar Löw část 

své duše – ono strašné tajemství. Ze tří se jich podařilo najít jen dvě. Před spaním jsme si udělali 

černou hodinku – černé historky jako obvykle a rituální zničení viteálů pomocí svíčky a lektvaru. 

Nedělnímu ránu jsem nechtěl uvěřit. Zase padal sníh. A navíc bylo o hodinu více, s čímž jsme nikdo 

nepočítali – musel nám až zavolat Pancho. Dopoledne jsme uklidili klubovnu, zhodnotili jsme akci a vydali 

se v počtu 9 domů, do Břeclavi, někteří do lékárny a doparoma to byla pěkná výprava… (Káně) 

BODOVÁNÍ  

březen 2013 

STAŘÍ VLCI 
1. Majkl  161 

2. Kanár 151 

3. Lukyn 148 

4. Řízek  144 

5. Miki   143 

6.-7. Želva 139 

 Palifuk 139 

8. TomR.  128 

9. Kouba   127 

10. Vevča   112 

11.   Tuleň 105 

12. Vačky 104 

13. Hup   13 

14. Klikouš   97 

15. Hroch   96 

16.  Andreas Král 87 

17. Tofík   69 

18. TomVít   64 

19. Hrášek 58 

20. Honza Strmeň 45 

21.  Zobin 43 

22. Žabák 22 

23. Kyli 14 

LIŠKY 
1. Dvojče Jarek 96 

2. Dvojče Láďa 94 

3. Tomáš Zbranek 90 

4. Lukáš Uher 52 

5. Alan Martínek 47 

6. Matěj Chrobák 40 

7. Lukáš gajda 38 

8. Egon Bezucký 30 

9. Vilík Bezucký 26 

DRUŽINY 
1. Mloci 91,3 

2. Štiky 80,5 

3. Jestřábi  60,2 
 

Docházka březen 20132  
Všudybylové (100%) Majkl, Lukyn, Želva,  
  Řízek, Palifuk,  Miki 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Kanár, Andrej,  
  Klikouš, Tuleň, TomR, HuP, Vevča, Kouba 
Akorátníci (50 – 74,9%) Hrášek, Vačky, Hroch 
  Dvojčata Jarek a Láďa, Tomáš Zbranek 
Málobylové (25 – 49,9%) Žabák, HonzaS, TomV 
  Tofík, Zobin, a zbylá vlčata 
Nikdebylové (0 – 24,9%) Kyli 

Staří vlci: 8 akcí, 23 bodovaných,Ø 71,53 % 

 
Skautské ideály: 

6.skautský zákon 
Skaut je ochráncem přírody 

a cenných výtvorů lidských 
     Připomeňte si na družinovce staré skautské 

zásady: 

     Živé tvory zbytečně nezabíjíme, zvláště, 

když nám neškodí. Týká se to i drobných 

živočichů – broučků, motýlů, mravenců i 

jiných druhů hmyzu. Víme, že mají v přírodě 

své nezastupitelné místo. Ze stromů nelámeme 

větve, nejsou-li suché, nesloupáváme kůru, 

nesekáme na jejich kořenech. Zbytečně 

netrháme květiny. V lesích se pohybujeme tiše, 

abychom nezneklidňovali jejich obyvatele. 

Ochrana přírody však pro nás není jen pasivní 

záležitostí pomáháme jí i jinak – sázením 

stromků, čištěním pasek, cest nebo vodních 

toků. V zimě pamatujeme na ptáky a sypeme 

jim do krmítek. 

     Skaut se nikdy nesníží k vandalskému 

poškozování soch, budov, kapliček, božích 

muk, vyrýváním monogramů či sprejováním 

nevkusných obrázků. Váží si cizího majetku, 

protože si uvědomuje, že každá věc je 

výsledkem lidské práce. 

      Popovídejte si na některé ze schůzek o 

nevhodném lidském chování – na jaře začnou 

brzy kvést vrby jívy a lidé si domů trhají celé 

náruče kočiček. Připravují tím včely o první 

vydatnou jarní pastvu…při výpravě na Pálavu 

jste si mohli všimnout na zdech zřícenin 

Dívčího a Sirotčího hrádku stěn zohyzdněných 

nevkusnými nápisy zejména jmény 

návštěvníků. V ulicích našeho města se válí 

všude odpadky, které kdekdo pohodí jen tak, 

byť by k nejbližšímu koši měl jen kousek. 

V lesích kolem našeho města to není o nic 

lepší. Vy, kdo jste pomáhali sbírat odpadky 

v rámci akce „Ukliďme svět“, kterou pořádalo 

SVČ Duhovka, jistě víte, o čem tu píšu. 

     Zkuste společně dojít na další příklady čím 

člověk škodí svému okolí. Zkuste něco z toho 

napravit. A nemusí to být vždy jen jednou za 

rouk, když se blíží „Den Země“. Skaut je vždy 

připraven „pomoci vlasti i bližnímu“ a každý 

nevinný tvor by měl být naším bližním, protože 

bez nich by bylo člověku na této planetě 

smutno… 
 
 


