
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 

duben 2014    
      
pátek 28.3.2014 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK        

sobota 29.3.2014 Brigáda na podsadách 
          v 9.00 hodin u sladovny, s sebou pracovní  
          rukavice  

pátek 4.4.2014 Oddílová rada 
          16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          Rádcové předloží přípravu DV 5.4.2014          

 

5.4.2014 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, družiny předloží přípravu  
          na OR v pátek 4.4.2014  

 

pátek11.4.2014 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrovce 
 

12. - 13. 4. 2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

17. – 20.4.2014 Velikonoční výprava 
          Na faru do Mrákotína u Telče 
          Bližší informace uvnitř Sem-Tamu            

pátek 25.4.2014 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
 

pátek 25.4.2014 Závod vlčat a světlušek 
          okresní kolo v Mikulově 
          informace budou v tomto týdnu a na webu 
 

26. - 27. 4. 2014 zbytek oddílu VOLNO 
 

středa 30.4.2014 Výroční táborák 
          ke 46.výročí založení oddílu 
          informace o místě a srazu dodáme včas 

   

 
 

Pete Seeger, Peter Paul & Mary, Ivo Fischer 
D          G Hmi C        D            G Hmi C 
Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří 
      D         G Hmi C                  D 
bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co vál 
                    G                       Emi 
bejt kladivem v pěstích, bejt jiskřičkou v kouři 
              C      G     C        G     C G D 
a kovadlinou bejt a znít a ocelově zvonit, óóóóóó 
                 G  Hmi  C  D 
to bych si tak přál. 
 

Bylo by to krásný, bejt zvonem, kterej zpívá 
a do nebe se dívá, a možná i dál, 
a zvoní, že svítá, a nebo, že se stmívá, 
bejt obyčejnej zvon a znít a ocelově zvonit, 
to bych si tak přál. 
 

Bylo by to krásný, bejt v melodii tónem, 
tím tónem, kterej hladí jak hedvábnej šál, 
tím tónem, co ladí a zní pod balkónem, 
bejt obyčejnej tón a znít a ocelově zvonit, 
to bych si tak přál. 
 

Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří, 
bejt vodou nebotrávou a bůh ví, čím dál 
a zpívat, že svítá nebo, že se stmívá, 
bejt obyčejnej zvon a znít a ocelově zvonit, 
to bych si tak přál. 
 

a zpívat, že svítá nebo, že se stmívá, 
bejt obyčejnej zvon a znít a zpívat dobrejm lidem,  
to bych si tak přál 

Slunovrat Slavkov u Brna 21. – 22.3.2014 
Na Slunovrat jsme vyráželi v pátek od klubovny ve složení: Kecka, Jeleň, Váva, Štír, Vojta Tichý, 
Honza Chlumecký a Koloušek. Hned na nádraží nás čekalo nemilé překvapení a to 20 ti minutové 

zpoždění. V Brně jsme skoro tři čtvrtě hodiny čekali 
na osobák, a tak jsme do Slavkova dorazili až kolem 
osmé. Večer jsme ještě procvičovali uzly a Váva 
předváděl komické scénky. V sobotu ráno jsme vstali 
brzy, ale i tak jsem musel s Vávou vyrazit až později, 
protože potřeboval na záchod. Naštěstí jsme kluky 
doběhli ještě cestou. Kluci závodili ve skautské 
kategorii, protože na Slunovratu je o rok posunuta 
věková hranice, což je škoda, protože kluci skončili 
poslední, i když byli velmi šikovní. Hned po závodě si 
pro Vojtu přijela Kroky a rovnou vzala 2 kluky. My 
ostatní jsme potom jeli domů vlakem.    Zapsal Kecka 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc vran 2014 
Zatím tři bílé vrány 

Pěkně za sebou, kolem jdou 
Někam jdou, do rytmu se kývají 

Tyhle tři bílé vrány 
Pěkně za sebou, kolem jdou 

někam jdou, nedojdou, nedojdou… 
 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
tak už nám doopravdy začalo jaro a je čas vystrčit hlavu z brlohu. První 
pořádná příležitost k tomu bude na velikonoční výpravě, na kterou tentokrát 
zamíříme na nám dosud neznámé místo do České Kanady.  
Účastníci rádcovského kurzu, už si to mohli vyzkoušet na jeho třetím 
víkendu tentokráte na srubu u Velkého Sklenského rybníka. 
S blížícím se táborem se k vám brzo dostanou přihlášky na tábor (tímto to 
Panchovi nenápadně připomínám ). Doufám, že si žádný správný 
plameňák nenechá vyvrcholení oddílového roku utéct! 
Na závěr mám ještě jednu výzvu. Na tábor sháníme na jedno překvapení 
velké duše od pneumatik, kdybyste někdo o nějakých věděl, tak mi dejte 
prosím vědět buď osobně nebo na email (ucen94@gmail.com). Body do 
boje o týpí vás samozřejmě neminou.                        Za vedení oddílu Učeň 
 

V měsíci divokých husí oslaví své narozeniny 
Kušnier Jakub (Jeleň) 

8. 4. – 21 let 
Kubát Lukáš (Lukyn) 

9. 4. – 15 let 
Januška Mikuláš (Miki) 

20. 4. 2003 – 11 let 

Blahopřejeme 



RÁDCOVSKÝ KURZ NA BOBŘÍM HRADĚ 
Ve stejném víkendu, kdy byla vlčata ve Slavkově, vyrazili účastníci RK ve slušném počtu 12 
lidiček na 3. Víkend rádcovského kurzu, tentokráte zaměřený na pedagogiku a psychologii. Sraz 
byl relativně brzo, a tak si většina z nás musela ze školy celkem pohnout. O to víc naštvávající 
byla potom informace, že vlak má zpoždění. Proto jsme vybrali jiný spoj a už jsme pádili do Brna. 
V Brně jsme narazili na Martinu Sáblíkovou (s níž, jak jsme se později dozvěděli, má Majký 
důvěrný vztah). Přestoupili jsme a jeli jsme do Skleného nad Oslavou, kde jsme vystoupili kolem 
šesté. Zamířili jsme na nám dobře známou chatu Bobří hrad. Když jsme došli, museli jsme udělat 
klasické věci jako zatopit, otevřít okenice atd. Večer byla ještě Pajdova přednáška o tom, jak 
vytvořit v družině důvěrné vztahy a pak jsme ještě chvilku zpívali, kromě těch, kteří unaveni 
padli do postelí. V sobotu organizoval rozcvičku Kanár a oč měl jasnější motivaci o to větší 
zmatek v pravidlech. Po snídani byla Panchova přednáška o věkových zvláštnostech vlčáckého a 
skautského věku. Potom jsme vyrazili na přírodovědeckou výpravu kolem Velkého Skleného 
rybníka. Sbírali jsme a nacházeli jsme při ní mnoho jarních kvetoucích kytiček a já si myslím,  že 
to mnohým z nás otevřelo oči. Oběd jsme si vařili sami, na kotlíku před srubem. Mloci vařili 
špagety, Jestřábi palačinky (trhance) a Štiky chleba ve vajíčku. A také nesmíme zapomenout na 
vedení a jejich makrelu. Po krátkém poledním klidu byla zase přednáška o zážitkové pedagogice, 
odměnách a trestech. Po ní následovala Majkýho hra na ruské a americké kosmonauty a pak jsme 
se vrhli na řezání a přípravu dřeva a mezitím probíhal venku volnější program s jezděním na kánoi 
po Bobřím jezeře. Po večeři byla pro změnu přednáška, při které jsme si vyzkoušeli přivolat 
rychlou záchrannou pomoc. Potom se ještě zpívalo a šlo se spát. Ráno byla jako rozcvička Hupova 
hra a potom jsme už jenom uklízeli. Plní zážitků, dojmů, ale i nových znalostí jsme opustili Bobří 
hrad a vydali se na nádraží. Dojeli jsme před jednou, zakončili a všichni jsme štastně odešli domů                            

zapsal 
Vevča 

 

BODOVÁNÍ 
únor 2014 

STAŘÍ VLCI  
1. Miki 137 
2. Řízek 133 
3. Péťa Huňař Chrostík 121 
4. Klikouš 108 
5. TomR 104 
6. Tofík 84 
7. Želva 83 
8. Vevča 80 
9. Lukyn 73 

10. Hroch 66 
11. Hup 63 
12. Kanár 61 
13. Vačky 56 
14. Kouba 55 
15. Tomáš Hanák 52 

16.-17. Alan 48 
 Lukáš G. 48 

18. TomZbr 45 
19. Hříbek 41 
20. Žabák 36 
21. Lukáš G. 34 
22. Zobin 33 
23. Palifuk 29 
24. Kyli 25 
25. Hrášek 24 

LIŠKY 
1.-2. Koloušek 87 

 Vojta 87 
3. Honza 56 
4. Kuba 41 
5. Martin 38 
6. Štír 28 

DRUŽINY 
1. Štiky 64,4 
2. Jestřábi 60 
3. Mloci 57,1 

Docházka únor 2014 
Všudybylové (100%) TomR, Miki, Klikouš,  
  Řízek, Petr Huňař, Koloušek, Vojta 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Hup, Vevča,  
  Martin Ž., Kuba N, Honza Ch.,  
Akorátníci (50 – 74,9%)Vačky,  TomZbr,  
  Lukáš G., Lukyn, Tofík, Kouba, TomHan,  
  Žabák, Želva, Zobin, Hříbek,  
Málobylové (25 – 49,9%) Palifuk, Hroch,  
  Kanár, Lukáš U., Kyli, Štír  
Nikdenebyl: Hrášek ! 

Staří vlci: 6 akcí, Lišky: 4 akcí 
31 bodovaných, Ø 63,3 % 

 Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 
Popelka Biliánová 
(*27.1.1862 Králův Dvůr u 
Berouna  † 7.3.1941 Praha) 
česká skautka, spisovatelka 

knížek pro děti a dívky 
Narodila se v kupecké rodině pod jménem 
Marie Popelková. Proslula svým velkým 
vlasteneckým cítěním a pořádáním sbírek 
oblečení, bot a hraček pro chudé děti. 
Jako první v Čechách používala skautské 
prvky a v roce 1912 pořádala první dívčí 
tábor. Pracovala též pro Ústřední spolek 
českých žen, kde ženy a dívky učila vařit a 
šít. Zde se seznámila se svým budoucím 
manželem Arnoštem Biliánem, se kterým 
bydlela v domě na Vyšehradě, na němž je 
dodnes její pamětní deska. O pár let později 
spáchal její muž sebevraždu a ona musela 
začít psát knihy, aby uživila své tři děti. 
Psala pod pseudonymy Jan Bílý, Jan Černý 
nebo Vyšehradská.  
Její knížka Do panského stavu, která má 6 
svazků, se dočkala také čtyř filmových 
zpracování: Do panského stavu, V panském 
stavu, Paní Katynka z Vaječného trhu a 
Matka Kráčmerka. 
Popelka umřela po onemocnění na šedý 
zákal ve svém domě na Vyšehradě. 
Zajímavost závěrem: na Hradě je ulice 
Popelky Biliánové. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na přání Emy sepsal Kanár 
 


