
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
leden/únor ´14   
           
 

sobota 18.1.2014 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, družinypředloží přípravu  
          na Roverské schůzce v pátek 17.1.2014 
 

pátek 24.1.2014 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 pozor změna! Na Duhovce - na  
          Lidické! uzávěrka bodování, doneste  
          DE,DO, ŽK vede Káně a Pajda 
          Vyrábění z kůže – konec později – do 1900 
 

25. – 26.1.2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

31.1. – 2.2.2014 Rádcovský kurz 
          Druhý víkend RK na „Kristýně“ 
          Bližší informace ve speciální pozvánce                     

Sobota 8.2.2014 Oddílová akce 
         Bude upřesněno v tomto týdnu a  
          na oddílových webových stránkách  

 

pátek 14.2.2014 Brigáda na Duhovce 
          místo oddílové schůzky – příprava lyží a  
          materiálu na velkou zimní výpravu,  
          půjčování běžek a botů – pište požadavky 
         do archu v klubovně! 
          konec nejpozději do 18.30 hodin  

 

16. – 22.2.2014 Velká zimní výprava 
          Na faru do Fryšavy pod Žákovou horou 
          Běžky, lyže ad. Bližší informace uvnitř listu 
          cena: 2.000,- Kč 
 

pátek 28.2.2014 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
 

1. - 2. 3. 2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 
 
 
 

 
 

Docházka listopad 20132  
Všudybylové (100%) Vačky, TomR, Hup, Miki,  
  Lukyn, Kanár, Kouba, Želva, Řízek, Peťa H., 
  Štírek, Tomík, Mlčka, Sam, Adam, Lukáš 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Vevča, Alan M.,  
  TomZbr, Hroch, Lukáš U., TomHan, Klikouš 
  Hříbek, Váva, Kuba N., Honzík Ch., Vláďa S. 
Akorátníci (50 – 74,9%)Hrášek, Lukáš G., Jára 
  Láďa, Tofík, Žabák, TomVít, Martin Ž, Franta 
  Ondra 
Málobylové (25 – 49,9%) Zobin 
Nikdebylové (0 – 24,9%) Kyli (omluven) 

Staří vlci: 6 akcí, Lišky: 4-5 akcí 
Ø  oddílu - 41 bodovaných, 89,6%  

   

 
 

Marek Eben, Bratři Ebenové 
Emi7 A ...  
               D          C       G  
1. Ještě se svítí a ještě teče voda,  
            D            C      G  
   kdo odpoví ti a kdo ti ruku podá,  
            Emi           A          D  
   Ještě se vaří a zdá se, že nám chutná,  
  G      C                    G    D  G  
: volaná srdce jsou dočasně nedostupná. :  
   

2. A kamna hřejí, hlas mluví do éteru,  
   ta slova znějí jak rány z revolveru,  
   lékařská pomoc nicméně není nutná,  
: volaná srdce jsou dočasně nedostupná. :  
   

     Emi7   A     Emi7 A  
R: Zvoní to, vyzvání  
   a běda, nikdo to nebere,  
   nikdo se nehlásí, nikdo to nezvedá,  
   nikdo to nezvedá.  
  

3. Sníh poletuje, ta zima konce nemá  
   a králům ujel přímý spoj do Betléma  
   a podle všeho je jim to zřejmě putna,  
: volaná srdce jsou dočasně nedostupná. :  
   

R:  
  

4. Zisky i dluhy píšeme do análů,  
   jeden jak druhý toužíme po signálu  
   a když pak přijde, odpověď je tak smutná:  
: volaná srdce jsou dočasně nedostupná. :  
 

 
Boj o týpí 

přehled bodů do prosince 2013 
1. Honzík Chlumecký (358), 2. Mlčka (272) 
3. Želva (249), 5. Peťa Huňař (199), 6. Vevča (166), 
7. Řízek 161, 8. Kanár (159), 9. TomZbr (131), 10. 
Kouba (106) Kuba Neuhauser (85), 12. Váva (61), 
13. Vojta Tichý (33), Martin Žůrek (33), Vláďa 
Schejbal (33), 14. TomHan (27), 15. Štírek (15) 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc sněhu 2014 
Ať nový rok splní Vaše přání 

každou noc máte klidné spaní 
ať zdraví máte přímo z oceli 

a andělé se s Vámi podělí 
o kousek rajské rozkoše 
problémy hoďte do koše 

 

Vážení rodičové, milý bratříčci, 
s novým rokem 2014 vychází i další číslo našeho asiměsíčníku. Doufám, 
že jsme všichni vkročili do nového roku, tak jak jsme si představovali. Přeji 
všem, aby pro ně byl tento rok alespoň o trošku lepší než ten minulý. 
S novým rokem se objevuje pár nových věcí i v našem oddíle. Na vánoční 
besídce jsme po vzoru Rychlých šípů začali s plněním Modrého života. 
Ten, kdo nebyl na besídce, si může vzít tabulku v klubovně. Jeden z hrdinů 
Jaroslava Foglara o něm říká toto: „Snažím se žít jako aristokrat. Praví a 
správní aristokraté byli lidé vzácných a krásných vlastností. A já chci být 
takovým aristokratem, ne ovšem z nějakého zděděného šlechtického titulu, 
který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale který bych si zasloužil vším, co 
dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život a snažím se jím žít, 
abych se stal pravým šlechticem. Ne titulem, ale svými činy, celým svým 
životem.“ Pojďme se také pokusit o to být moderními rytíři. Své tabulky si 
doneste na lednovou závěrečnou schůzku. 
Další věcí, o které jsme se na besídce bavili je Středoevropské jamboree. 
Je to společná akce pro skauty od 13 let z České republiky, Slovenska, 
Maďarska, Slovinska a Polska v termínu  3. - 10.8.2014. Myslíme si, že by 
to pro nás mohl být skvělý zážitek a první seznámení se světovým 
skautingem. Bohužel se zatím nikdo nepřihlásil . Pokud tak chcete učinit, 
nebo se jen doptat na další informace, které jste na lístečku od nás nenašli 
napište na mail: majkl1997@gmail.com.  
Z dalších věcí, které se v oddíle v nejbližší době chystají, bych zmínil 
tradiční Rádcovský kurz o pololetních prázdninách a členové oddílové rady 
se můžou koncem ledna těšit na překvapení od Majkla. 

                                                                                  Za vedení oddílu Učeň 



ZIMNÍ PŘECHOD PÁLAVY 
 

Dne 11. 1. 2014 v 7:27 jsme se sešli na břeclavském vlakovém nádraží za účelem přejítí Pavlovských 
vrchů. Překvapila mě celkem nízká účast lidí z našeho oddílu, pokud jsem na někoho nezapomněl, tak 
nás bylo 14. Konkrétně Káně, Jeleň, Kecka, Klikouš, Kouba, Vevča, Želva, Řízek, TomZbr, Miki, Mlčka, 
Lukáš, Alan a Vačky. Mimo oddíl Plamen pak Mikiho otec – Cira a pes Rebeka. No a v tomto složení jsme 
vyjeli vlakem do Popic. Na blízké louce jsme potom přechod zahájili hromovým oddílovým pokřikem, a 
také Jeleňovou filozofickou otázkou, a to proč šíp, vystřelený lovcem na suchozemskou želvu, letící 
normální rychlostí, nemůže želvu zasáhnout, přestože se želva buď vůbec nehýbe, nebo utíká pryč jen 
velmi pomalu. Po nápovědě přišel na jeden ze způsobů Řízek s Vevčou a Vačkym, ale až pod Děvičkami, 
kam jsme se dostali po cestě přes hráz mezi Věstonickým a Novomlýnkým vodním dílem, kterému 
mimochodem chybí pověstný suchý strom, jenž se tyčil uprostřed rovné vodní hladiny. Nedávno ho 
museli odstřelit, což byl možná i důvod toho, že jsme našli na břeh vyplavené tělo mrtvého sumce. Ale 
víc než sumec zaujaly patrony, povalující se na kamenitém břehu. Bylo jich opravdu hodně, jakožto i 
myslivců lovících kachny. 
Ještě než jsme došli na Děvičky, honila Rebeka po polích a vinohradech králíka, ale nedohonila ho. Taky 
jsme si zahráli tradiční hru na medúzu, která když se otočí čelem vpřed, všichni zkamení. Pak jsme již 
byli na Děvičkách, kde na nás čekal oddíl V Trávě, společně s některými rodiči a Vávou. Až jsme se 
pokochali pohledem na okolní krajinu a chvíli posvačili, vystoupali jsme až k nejvyššímu místu Pálavy, k 
Děvínu, kde jsme byli obohaceni o kuturní zážitek ve formě Jeleňových kotrmelců. Na webové stránky 
umístil Káně tajemnou legendu o ženě, psovi a pokladu. Podle ní jsme si tedy zahráli hru, místo mincí 
byli po stráni rozházené bonbony a psa představovali Jeleň, Káně a Kecka. Nasbírané bonbony značky 
Bonpari jsme pak s chutí snědli. 
Z Děvína jsme sešli do Klentnice a odtud na Sirotčí hrádek. Tam Kulďas rozdal každému tři dýňová 
jádra a řekl, ať je někam schováme. Potom, co jsme jádra skryli na ta co nejnenápadnější, nejhůře 
přístupná nebo nejvzdálenější místa, bylo nám řečeno, že vyhrává ten, kdo donese jako první svá tři 
jádra, což bylo pro některé velmi nečekané a jádra donesli až za hodně dlouho. 
Nakonec jsme došli na Stolovou horu, a to bez hry na fotbalovém hřišti. Bylo málo času. Podivivše se 
jakési meteorologické věci, jsme odešli Vinařskou Národní Stezkou do Mikulova, odkud nám jel kolem 
čtvrté hodiny vlak. Většina lidí si sedla do posledního vagonu, a divivši se tomu, že vlak jede „dozadu“, 
se poddala odpočinku, nebo jezení Jeleňových zbytků od svačiny. O půl paté dojel vlak do Břeclavi, kde 
jsme slavnostně zakončili HURÁ HURÁ HU a rozprchli se do všech směrů, a tak skončila                  
tahle povedená výprava. 
Zapomněl jsem napsat, že na 
začátku jsme si mysleli, že 
bude celou výpravu, a dokonce i 
po ní, napjatá atmosféra díky 
známé hře. Zahájiv výpravu, 
ukázal nám Káně kolík s 
nápisem Plameňák, a řekl, že si 
ho budeme potají připínat na 
části oděvu, a to nejen dnes, 
ale i ve škole, na oddílovkách, 
na družinovkách, prostě dokud 
se kolík neztratí. On se ale 
ztratil ještě před Děvičkami… 

Zapsal  Vačky 

BODOVÁNÍ 
listopad 2013 

STAŘÍ VLCI  
1.  Řízek 114 
2.  Želva 112 
3.  Vačky  110 
4.  Hup 106 
5.  Peťa Huňař 105 
6.  Kouba 104 
7. Kanár 103 
8. Lukyn 90 
9. Vevča 84 

10. Miki 81 
11. Hříbek 75 
12. TomR 73 

13.-14. Lukáš Uher 72 
 TomHan 72 

15. Alan 70 
16.  TomZbr 69 
17. Hroch 66 
18. Klikouš 60 
19. TomVít 55 
20. Lukáš Gajda 54 
21. Tofík 53 
22. Palifuk 50 
23. Hrášek 49 

24.-25. Jára 48 
 Láďa 48 

26. Žabák 44 
27. Zobin 28 

LIŠKY 
 1.  Štírek 72 
2. Honzík Chlumecký 62 

3.-4. Tomík 59 
 Mlčka 59 

5. Sam 58 
6. Vláďa Schejbal 57 
7. Adam 55 

8.- 9. Lukáš 54 
 Kuba Neuhauser 54 

10. Váva 52 
11. Martin Žůrek 37 

12.-13. Franta 24 
 Ondra 24 

DRUŽINY 
1. Mloci 89,2 
2. Štiky 79,2 
3. Jestřábi 70,4 

 

 Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 

Miloš Zapletal „Zet“ 
(*1930 v Prostějově) 

redaktor, spisovatel, skautský 
vůdce, pokračovatel díla 

Jaroslava Foglara 
 

Vystudoval tělovýchovnou fakultu v Praze. 
Vedl skautský oddíl Sedmička 
v Pardubicích, kde dostal skautskou 
přezdívku Zet. Jeho kniha Encyklopedie her 
byla vydána v němčině, japonštině, 
rumunštině a estonštině a patří ke 
světovým unikátům. Vytvořil edici 
Skautské prameny, která se stala klíčovou 
v dobách obnovení Junáka po Sametové 
revoluci, a založil skautský oddíl v Liberci. 
Mezi jeho další známé knihy patří Cvoci, 
Sedmička, Ostrov přátelství, Stezka odvahy, 
Soví jeskyně,…mnoho z nich je i v naší 
oddílové knihovně. U příležitosti jeho 
osmdesátin byla vydána kniha s názvem 
Zet (jeho přezdívka), kterou vám Učeň rád 
zapůjčí.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na závěr menší anketa – dejte mi vědět, 
koho byste tady chtěli mít příště:  
a) J. Wolker b) F. Kňourek      Díky. Kanár 



Velká zimní výprava  

FRYŠAVA 
pod Žákovou horou 

9. - 16.2.2014 
Základní informace:  
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Vlastimil Pajda Kubát dále Učeň, Káně ad. 
doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem 
sraz: v neděli 16.2.2014 v 8.45 hodin  na vlakovém nádraží v Břeclavi 
ubytování: na faře ve Fryšavě pod Žákovou horou (u Nového Města na Moravě) 
   http://www.farnostfrysava.cz/?pg=fotogalerie&art=kat_1&view=10_10_21/album 
s sebou: spacák, oblečení na spaní, teplé oblečení, dobré boty, přezůvky do budovy, 

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 Nového Města n.Mor. 

možné je sjezdování  na „Harusáku“ - 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 22.2.2014 ve 14.54 nebo 16.54 vlakem EC od Brna 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU ZIMNÍ VÝPRAVU 
přihlašujeme našeho syna 

 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

Ne Velkou zimní výpravu na Fryšavu 16. – 22.2.2014 
 

A máme zájem o půjčení běžek výšky postavy:_________ a botů vel.________ 
 

 
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  

 

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

Prosíme rodiče, 
aby nám laskavě vyplnili předběžnou přihlášku na letní tábor. V oddíle je přes 
40 členů a na tábor můžeme vzít jen 30 dětí. Potřebujeme tedy vědět jaký je 
zájem, jestli budeme muset vyhlásit nějaké podmínky pro výběr účastníků. 

 
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

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

 
na těchto prázdninových akcích 

 

 28.6. – 5.7.2014 Táboření KLM (stavba tábora – pro starší 5.třídy ZŠ) 
 5. – 16.7.2014  47. Oddílový tábor Podhradí nad Dyjí  
 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             Podpis 




Severské bohy trápilo, že jejich sídlo Ásgard nic nechrání před vpády nepřátel. 
Proto když přijel jezdec na koni a nabídl jim, že postaví zeď, pozorně mu 
naslouchali. Jezdec jim slíbil, že postaví vysoké hradby, které by zamezily vpádu 
všem nepřátelům. „A co za to budeš chtít?“ prozíravě se zeptal Odin. „Chtěl 
bych se oženit s Freyjou a také žádám o slunce a měsíc“, odvětil mu na to 
cizinec. Taková troufalost však bohy rozzlobila a chtěli cizince vyhnat. Jak si 
někdo mohl myslet, že by získal krásnou bohyni lásky a plodnosti Freyju za 
postavení hradeb?! Ale mazaný Loki navrhl: „Pokud hradby postavíš za rok bez 
pomoci někoho dalšího, tak dostaneš, co žádáš.“ A bohům zašeptal, že za tu 
dobu určitě celou palisádu nepostaví a co postaví, to bohové získají zdarma. Ale 
cizinec s touto podmínkou souhlasil.  
Cizinec stavěl celou zimu a práce pokračovaly tak rychle, že si bohové kladli 
otázku, jak se kusy kamene a kmeny stromů dostaly tak lehce do Ásgardu. 
Schovali se tedy nedaleko a vše odhalili. Každou noc kouzelný kůň Svaldifari 
přivážel všechen potřebný materiál. Blížilo se léto a bohové začali nervózně 
sledovat, jak se stavba hradeb blíží ke konci. Odin spílal Lokimu: „Udělej něco, 
ty jsi nás dostal to této situace, přece si nemůžeme dovolit provdat Freyju tomu 
cizinci, beztak je to určitě převlečený obr.“ Loki chvíli přemýšlel a uvědomil si, 
že stavitel bez svého koně práci nedokončí.  
Loki dokázal měnit podobu. Proto se v noci proměnil v klisnu a stavitelova koně 
odlákal. Když to cizinec zjistil, rozzlobil se, protože mu bylo jasné, že stavbu 
nedokončí. V ten okamžik z něj spadlo přestrojení a před bohy stál obr, jeden z 
jejich nepřátel. Bohové si zavolali Thora, aby obrovi vyplatil odměnu. Thor se 
napřáhl a udeřil obra svým kladivem Mjöllni do hlavy. Rána byla tak silná, že 
obr zemřel.  
Po nějakém čase, když už si byl Loki jistý, že mu nehrozí v Ásgardu žádné 
nebezpečí za to, co provedl, vrátil se a s sebou vedl podivného osminohého 
hřebce jménem Sleipnir. Bylo to Lokiho a Svaldifariho dítě. Daroval ho Odinovi 
se slovy: „ Tento kůň dokáže cválat přes vlny, poletí s tebou vzduchem, doveze 
tě do říše mrtvých i zpět.“ Od té doby Odin přijal Sleipnira za vlastního.   
Ale ne všechny Lokiho děti byly bohům tak užitečné jako Sleipnir. Loki měl tři 
děti s obryněmi. První je vlk Fenri (Fenrir), který má při ragnaröku sežrat Odina. 
Další je had Midgardsorm (Jörmungand) a poslední vládkyně smrti Hel, která si 
pochutnává na hladu a ožívá při nemoci. 
 Když si Odin uvědomil, že se tyto nebezpečné děti pohybují volně po světě, 
nechal si přivést. Hel ustanovil vládkyní v říši mrtvých Helu a udělil jí moc nad 
všemi, kdo zemřeli stářím či na nemoc. Hada Midgardsorma shodil do moře. 

Had byl tak velký, že se obtočil kolem celého světa a zakousl se do vlastního 
ocasu.  
Jen s vlkem Fenrim byly problémy. Pouze bůh Tý byl tak odvážný, že ho krmil. 
Ale bylo mu jasné, že za chvíli bude Fenri nebezpečně silný. Proto bohové 
neváhali vyrobit řetěz a Fenriho svázali. Vlk však jediným škubnutím řetěz 
přetrhl. Udělali silnější řetěz, ten ale dopadl stejně jako předchozí.  
Bohové pořádali o pomoc trpaslíky. Ti vyrobili zvláštní pouto jménem Gleipni 
(Gleipnir). Bylo jemné jako hedvábí, ale velmi pevné a mělo zvláštní složení: 
zvuk kočičích tlapek, ženské vousy, horské kořeny, medvědí šlachy, dech ryb a 
ptačí sliny. Pak bohové odvedli vlka na pustý ostrov a přesvědčovali ho, aby se 
nechal svázat poutem Gleipni. Ale Fenri začínal tušit zradu. Proto si vyžádal, že 
se nechá svázat jen tehdy, pokud některý z bohů vloží ruku do jeho tlamy. 
Statečný Tý svou ruku do vlčí tlamy vložil. Ostatní vlka svázali. Vlk sebou 
škubnul ve snaze pouto roztrhnout, ale Gleipni nepovolil. Fenri se rozzuřil, 
sklapl čelisti a Týovi ukousl ruku. Bohové nechali Fenriho svázaného na ostrově, 
kde vlk čeká, až nastane ragnarök, při kterém se, jak předpověděla věštkyně, z 
pout osvobodí. 


