
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 

květen 2014    
      
pátek 2.5.2014 Oddílová družina 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          s krátkou oddílovou radou, rádcové  
          předloží přípravu DV       

sobota 3.5.2014 Družinové výpravy 
          výpravy starších družin do okolí Břeclavi 
          informace u jednotlivých rádců 

 

8. – 11.5.2014 Putování rádcovského  
         Kurzu Javorníky 
          Informace uvnitř listu            

pátek 16.5.2014 Oddílová schůzka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          vyhlášení bodování za duben 2014  

 

17. - 18. 5. 2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 23.5.2014 Oddílová družina 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          + roverská schůzka            

pátek 30.5.2014 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
 

31.5. – 16. 2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

6. – 8.6.2014 První výprava na nové  
         Tábořiště v Podhradí nad Dyjí 
          Spojená s brigádou – příprava tábora  
          Určeno pro starší členy oddílu a OR 
          vede Kecka 
pátek 13.6.2014 Oddílová schůzka 

   

 
 

Hudba a text: Petr Ulrych, Javory 
C 
Až začneš vnímat čas  
     G                         C 
a prohlédneš hru světel, co lžou 
         C                      G                 C 
jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, ještě tu jsou  
až tvůj spánek dříve klidný  
jako lehké pírko odnese shon  
až tě unaví písně zastav se a poslouchej zvon  
          C        G 
Zvoní ti stůj, nečekej, 
       C                   F  
začni tím, co je prosté a blízké  
         C                     G    
vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej  
             C 
co zpívá ti zvon  
zvoní ti stůj začni teď  
nečekej až stane se zázrak  
vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej  
co zpívá ti zvon  
 

Až poznáš jak je krásné jenom jít  
a zasadit strom,  
který jednou vyroste a nespálí ho mráz ani hrom  
až poznáš, že je v prostém díle víc  
než v bublině slov  
buď pevný jako zvon a svoje srdce přetav si v kov  
 

Zvoní ti stůj nečekej ... 

 

V měsíci sazenic  
oslaví své narozeniny 
Zbranek Tomáš (TomZbr) 4. 5. – 10 let 

Nešpor Lukáš  6. 5. – 8 let 
Ryšavý Tomáš (TomR)  9. 5. – 13 let 

Volhejn Adam  11. 5. – 7 let 

Blahopřejme 
 
 
 

 
 

Květen (František Hrubín) 
Květen, květen, 

jabloň voní květem, 
až se z toho, včelko milá, 

úlům hlava zatočila 

 
 

Květen (Zuzana Kopecká) 
Světem letí novina, 

že prý květen začíná. 
Všechno kvete, krásně voní, 

motýlci se spolu honí. 
Zelená je travička, 

i když ještě maličká. 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc sazenic a písní 2014 
 
 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
duben utekl jako voda a já zase sedím nad rozepsaným sem tamovým 
úvodníkem. Největší akcí v dubnu byla velikonoční výprava do České Kanady, o 
které si můžete přečíst v sekci Z oddílové kroniky. V následujícím víkendu 
(tento úvodník píšu 24.4.) naši nejmladší bratříčci změří své síly na okrskovém 
závodě vlčat a světlušek v Mikulově. Snad se jim bude závod líbit a třeba se 
některé hlídce i podaří postoupit do krajského kola. Přelom dubna a května je 
na akce bohatý. Večer 30.4.  vzplane u Apolla náš výroční oheň, kde si budeme 
připomínat 46. výročí založení našeho oddílu. Doufám, že vzhledem ke 
čtvrtečnímu volnu (statní svátek) si nikdo nenechá tuto slavnostní událost utéct 
a oddíl se sejde v plné parádě. Využijeme i další státní svátek 8.5.  k další 
výpravě rádcovského kurzu. Tentokrát se bude jednat o putovní variantu. A 
rozhodně to bude stát za to, protože kluci nikdy ještě nic takového nezažili. 
Vzhledem k termínu 8. – 11.5., bychom moc chtěli poprosit rodiče, aby 
kluky v pátek ve škole omluvili, pokud nemají ředitelské volno. Stále 
pokračuje Boj o týpí. Nedávno jsme vezli do výkupny pomerančovou kůru, 
kterou jsme celou zimu sbírali. Průběžné výsledky se objevují na oddílových 
stránkách. Už se moc těším, jak se nové týpí bude vyjímat na nové táborové 
louce. Tím se dostáváme k táboru, který se nazadržitelně blíží. Letos nás čeká 
pár novinek. Za všechny zmíním návštěvní den v sobotu 12.7., o kterém bude 
více napsáno v přihlášce na tábor. Tak doufám, že se se všemi uvidíme. Na 
závěr bych chtěl ještě zopakovat svou výzvu z minulého úvodníku. Sháníme na 
celotáborovou hru duše od pneumatik nebo plastové sudy. Kdyžtak se mi 
ozvěte na můj mail (ucen94@gmail.com). V poslední době se snažíme, aby se 
na našich oddílových stránkách plamen.skauting.cz průběžně objevovalo 
něco zajímavého a aktuálního a aby tam měl každý důvod alespoň jednou 
týdnně zavítat. Z poslední doby je to anketa, kterou jsme udělali hlavně kvůli 
vám rodičům Je skauting více než kroužek?, ve které se ptáme členů, vedení, 
rodičů, lidí z vedení Junáka (podařilo se nám sehnat vyjádření od náčelníka 
Junáka!!!) na jejich názor na tuto otázku. Pokud byste se chtěli do ankety taky 
zapojit klidně mi napište. Nebo pokud vám na oddílových stránkách něco chybí. 
Nebo pokud vám něco chybí v oddíle. Nebojte se a pište. 

Za vedení oddílu a oddílovou radu Učeň 
 



VELIKONOČNÍ VÝPRAVA MRÁKOTÍN 
Ve čtvrtek 17. 4. jsme se v celkem brzkou hodinu sešli na vlakovém nádraží ve složení:  Pajda, Franta MP, 
Kecka, Želva, Luky, Tof, Kouba, Vevča, Řízek, Miki, TomZbr, TomR, Lukáš G., Kanár, Tomáš Hanák, Samík 
Herauf, Mlčka, Štírek, Tomík a Vačky. Sraz byl už v 6.15, protože bylo volno. Takhle časný začátek však 
automaticky neznamenal také časný příchod do fary, v níž jsme byli ubytováni. Poněvadž Telč, do níž jsme 
měli namířeno, není přímo za humny, trvala nám cesta do něj rovných 6 hodin, samozřejmě s několika 
přestupy. Cestu nám zpříjemnilo Řízkovo bingo. Na historické Telčské náměstí, kde se člověk díky nádherně 
zrekonstruovaným budovám může cítit jako v pohádce, jsme došli asi půlhodinku po poledni. Proběhl zde 
krátký rozchod - někteří si zašli do cukrárny, ve které prodával cizinec, o jehož původu se vedly diskuze. 
Podle některých to byl Chorvat, podle jiných Ital, nebo taky Rus. Jiní si zase házeli s míčem či se věnovali 
jiným kratochvílím. Dále nás čekala úmorná cesta do Mrákotína s krosnami na zádech, a aby toho nebylo málo, 
vzali jsme to přes hrad Štamberk, to sice trasu značně prodloužilo, což se některým nelíbilo, ale zase to byla 
pěkná procházka. Nu a asi hodinu před stmíváním jsme konečně dorazili do fary v Mrákotíně, kde zrovna 
kněží dobílili, s čímž se nepočítalo. I tak jsme se tam v pohodě ubytovali v pokojích po družinách, jen jsme si 
museli uklidit kuchyň. Poté jsme si zahráli další hru vedenou Vevčou a Řízkem, kteří měli pro tento den 
program, jelikož nás další den hodlali opustit. Oné hry (bylo to prý nějaké běhací pexeso) jsem se ale 
nezúčastnil, umýval jsem totiž v kuchyni ledničku (brr...). Večerní program zahrnoval Frantovu přednášku o 
Velikonocích a čtení z bible okořeněné Pajdovou hrou na kytaru. Pak následoval odchod do postelí a vytoužený 
spánek. V pátek 18.4., hned další den po náročném pochodu, což by se zpětně mohlo jevit vtipné, následoval 
celodeňák. Ale my jsme přece z Plamene a tak nám zbylo sil dost a po Vevčově výborné běhací rozcvičce se 
mohlo kolem desáté hodiny vyrazit do Dobré Vody, kde se od nás žel odpojili Franta MP, Vevča, Řízek a Štír. 
Z Dobré vody jsme došli do Olší a odtud již po modré do lesa. Až jsme narazili na příhodnou louku i s 
lavičkami, mohla proběhnout svačina (chléb a paštika) a také rituál vedený Pajdou, kdy jsme pobíhali bosí v 
trávě a předávali si jarní energii Země. Po téhle aktivitě proběhly nějaké ty zmatky, kdy se na chvíli ztratil 
Želva, kterýžto na nás však čekal na rozcestí. Ale vyřešilo se to a tak jsme mohli dále postupovat až na 
kamenný útvar Hradisko, poblíž něj je podivná osada Poldovka, a dále po žluté až do Kučerova lesa, kde jsme 
prošli kolem mohutného buku lesního, načež nám Pajda vynadal, že jsme se u něj nepozastavili, a měl pravdu - 
stál na vážně pěkném místě. Na faru jsme přišli stejně jak včera asi hodinu před stmíváním. Na faře jsme 
přivítali Káně, jež za námi přicestovalo, a následovala pauza, během níž většina lidí odpočívala, a Vačky s 
Kanárem, kteří měli program na tento den, ladili hru, jež propukla asi v osm hodin. Pomáhlali nám přitom Tof a 
Želva, za což jim tímto děkuji. Hra spočívala v tom, že u pustého ostrova ztroskotala loď a trosečníci se musí 
na tomhle nevlídném kousku planety uživit. Sbírali tedy vodu, dřevo, maso a další bonusové věci. Po hře byla 
večeře a nakonec hraní na varhany kombinované s hrou na kytaru. Sobota 19.4. dostala příznačné označení 
Svojsíkův den. Hned rozcvička se opravdu povedla - byla totiž inspirována Svojsíkovou knihou Základy 
junáctví - nejdříve jsme se rozcvičili, pak si zaklusali a nakonec zatancovali tanec zvaný odzemek. Poté jsme 
secvičovali různé styly pochodů vymyšlené též samozřejmě Svojsíkem a v jednom z nich taky vyrazili ke 
studánce Aničce na družinové vaření, které se všem družinám povedlo - Jestřábi dělali špagety a jiné 
těstoviny s boloňskou omáčkou, Mloci zase mrkvový salát a hráškovou polévku, a nakonec Štiky výbornou 
zelňačku. A kde jsme vlastně vařili? Mloci tábořili na pěkné louce poblíž potoka, kdežto zbylé dvě družiny se 
spokojili s polem, které však bylo hned vedle studánky Aničky, a tak nebyl problém s vodou. Než jsme se 
všichni přesunuli na zmiňovanou louku, dávali jsme dlouho do pořádku ohniště- no, popravdě, nebyl to žádný 
zázrak. Před odchodem zpět do Mrákotína byly na programu zábavné aktivity s lany a lasy- nejdříve 
hromadné skákání přes ně, posléze ve trojicích a finálně lasování. Večer byl znovu hudební - nejdříve zpěv 
doprovázený Kánětem a kytarou, potom Kánětem nebo Tofem a varhany, na druhé straně místnosti jsme si, 
stejně jako na rozcvičce, s Keckou zaKlusali. Skauti pomalu odcházeli na svá lůžka, až utichly i varhany a fara 
v Mrákotíně upadla do spánku. Neděle 20.4. Protože Mrákotín je od Břeclavi značně daleko, tak návrat domů 
kolem páté odpolední znamenal odjezd autobusem do Telče o půl jedenácté. Předtím ještě stihli uklidit, 
pobalit si věci, ohodnotit akci a další nezbytně nutné činnosti. Autobus, s nímž jsme jeli, musel zastavovat 
kvůli Tofovi, jemuž bylo nevolno, jinak však naši cestu nepotkali žádné potíže, a tak jsme mohli živi, zdrávi a 
dobře naladěni vystoupit na břeclavském nádraží, zakončit a rozprchnout se do svých domovů či kamkoliv 
jinam.                                                                                                                                            Zapsal Vačky 

BODOVÁNÍ 
březen 2014 

STAŘÍ VLCI  
1. Želva 148 
2. Kouba 133 
3. Vačky 132 
4. Hup 126 

5. - 6. TomR 125 
 Vevča 125 

7. Tomáš Hanák 115 
8. - 9. Řízek 117 

 Tofík 117 
10. Klikouš 110 
11. Kanár 109 
12. Hříbek 103 

13. - 14. Kyli 97 
 Palifuk 97 

15. Alan Martínek 86 
16. Chrostík 81 

17. - 18. Žabák 74 
 TomZbr 74 

19. Lukyn 64 
20. Zobin 60 

21. - 22. Lukáš Gajda 59 
 Lukáš Uher 59 

23. Hrášek 43 
24. Hroch 41 

LIŠKY 
1. Honza Chlumecký 84 
2. Štír 81 
3. Váva 78 
4. Vojta 75 
5. Koloušek 67 
6. Martin Žůrek 53 
7. Kuba Neuhauser 43 

DRUŽINY 
1. Štiky 95,5 
2. Mloci 83 
3. Jestřábi 78,4 

 

Docházka březen 2014 
Všudybylové (100%) Vačky, TomR, Hup, Tofík,  
  Kouba, TomHan, Klikouš, Želva, Řízek, Honza  
  Chlumecký, Štír 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Alan, Kyli, Váva  
  Hříbek, Vevča, Palifuk, Martin Ž, Vojta, Kolouch  
Akorátníci (50 – 74,9%) Lukyn, Kanár, TomZbr,  
  Lukáš G., Lukáš U., Žabák, Chrostík,  Kuba N.  
Málobylové (25 – 49,9%) Hrášek, Hroch,  Zobin,  
Nikdenebyl: nikdo 
 

Staří vlci: 8 akcí, Lišky: 5 akcí 
31 bodovaných, Ø 76,6  % 

 Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 

Jiří Wolker 
český básník a skaut 

* 29.3.1900 † 3.1.1924 Prostějov 
    Jiří Wolker se narodil v Prostějově v 
roce 1900 jako syn úředníka. Ve svých 
šestnácti letech se stal skautem.  Byl 
s A.B.Svojsíkem na skautském táboře 
(1916) ve Světlé nad Sázavou (ulice, 
kterou tehdy procházeli, dnes nese jeho 
jméno). Na tomto táboře vzniká první 
Wolkerova knížka Den v táboře Junáků. 
     O rok později odchází do Prahy 
studovat práva. Zde také navštěvuje 
literární přednášky. V této době začíná 
psát své básně a balady například: Balada 
o očích topičových, Poštovní schránka, 
pohádka O milionáři, který ukradl slunce 
a román Polární záře. Již od dětství trpěl 
tuberkulózou, bohužel této nemoci 
podlehl ve svých 24 letech. 
     Nakonec citát z jeho náhrobku, který si 
sám složil: 
Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět 
a pro spravedlnost jeho šel se bít. 
Dřív než mohl srdce k boji vytasit, 
zemřel – mlád dvacet čtyři let. 

               zapsal Kanár 
 

 



 
 

Co je registrační zkouška? Je to zkouška pro všechny řádné členy oddílu (tedy ty, co mají složený či skautský slib) 
a je to zkouška toho, zda jim ještě stojí za to, pro členství v našem oddíle něco málo udělat. Slouží k tomu, abychom 
si vždy na začátku školního roku dali do pořádku své základní skautské povinnosti (kroj, KPZ, deník, vybavení na 
schůzky apod.), aby nováčci nemohli říkat: „My si musíme psát deník, mít KPZ, nosit si povinné vybavení a „staří vlci“ 
nemusí nic!“. A hlavně abychom dokázali, že jsme se za uplynulý školní rok někam málo posunuli…Registrační jí 
říkáme proto, že byste ji měli dokončit před novou registrací do oddílu do začátku nového kalendářního roku.  
V krajním případě budou registrováni jen ti, kteří ji zdárně dokončí… 
Pořadí k 1.4.2014 Ø 100% ›75% Co obsahuje registrační zkouška: 

1. Docházka 
Pro splnění musíš mít alespoň 3 měsíce Ø 
docházky lepší než 75%  
Podívejte se na tabulku vlevo a zjistíte, jak na tom 
jste. Celá řada z vás, má již tento bod splněný. Jen ti 
gambusíni, jejichž řádek je vybarvený šedě, musí ještě 
do konce roku řádně zabrat, aby si docházku stihli 
splnit ještě před táborem… 
2. Deník 
Povinné stránky (znaky a pokřiky) + dopsaný tábor 
nebo 3 další výpravy nebo 6 zapsaných akcí  
a hlavně deník odevzdaný na konci měsíce k obodování. 
Zápis z tábora bude dělán na táboře v rámci programu. 
3. Organizace oddílu 
Znalost aktuální organizace oddílu (kdo je vůdce, 
kdo zástupci, jaké máme družiny a kdo je vede, kdo 
vykonává jakou funkci v oddílové radě,…).  
Na organizaci oddílu bude hra na táboře, během které 
si budete tento bod moct splnit. 
4. KPZ 
Vybavená podle zápisníku nováčka nebo kadetu 
vybavení na akce, ale také pravidelně nošená na 
akce… 
5. Skautský kroj 
Vybavený podle aktuálního stavu (nášivky, odznaky, 
zkoušky atd.) ale také pravidelně nošený na akce… 
6. Kniha o skautech, táboření či přírodě 
Doporučujeme nějakou „foglarovku“ či knížku od 
M.Zapletala, E.T.Setona, něco o indiánech, zálesácích 
apod. Mladší z vás mohou mít i komixy (např. Rychlé 
šípy apod.) Využijte oddílové knihovny. O knížce si 
napište krátký zápis do deníku a pobavte se o ní 
s někým z vedení. Na táboře bude k dispozici dostatek 
knížek k přečtení. 
7. Splněné zkoušky na svůj věk 
Na táboře splněná odborka nebo 4 orlí pera 
z každého světla jedno.  

 
 

Přejeme všem členům zdárné splnění RZ 2014  

Řízek 98,2 6x 7x 
Želva 92,5 5 6 
Vačky 91,2 4 6 
Vojta Tichý 90 3 6 
Vláďa Schejbal 88,6 3 7 
Miki 86,3 2 6 
Klikouš 85,4 3 4 
Váva 85 3 5 
Kouba 84,9 3 5 
Vevča 84,5 2 6 
Hup 83,1 3 6 
Peťa Vochozka 80,6 4 4 
TomR 77,8 3 4 
Kanár 76,7 2 5 
Honza Chlumecký 75,5 2 5 
Peťa Huňař 73,7 2 4 
Lukyn 73,6 1 4 
Kuba Neuhauser 71,9 0 5 
Tomáš Hanák 68,6 1 3 
TomZbr 64,8 0 3 

Martin Žůrek 62,9 0 4 
Tofík 61,6 1 2 
Alan 60,6 0 3 
Hříbek 59,3 0 2 
Kyli 57,8 0 2 
Lukáš Gajda 55,9 0 1 
Žabák 55,2 0 1 
Palifuk 50,7 0 1 
Lukáš Uher 50,7 0 1 
Hrášek 46,8 0 1 
Dvojče Jára 45,1 0 0 
Hroch 43,6 0 1 
TomVít 40,4 0 0 
Dvojče Láďa 40,3 0 0 
Zobin 37,8 0 0 

Průměr oddílu 68,6 1,34 3,22 
 

Putovní  výprava 
RÁDCOVSKÉHO KURZU 

Javorníky 8. – 11.5.2014* 
 
sraz: ve čtvrtek 8.5.2014 v 7.10 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
*protože řada škol měla již ředitelské volno v pátek 2.5.2014, je pravděpodobné, že řada 
členů bude muset v pátek do školy. Prosíme rodiče, jestli by chlapce z pátečního 
vyučování neomluvili. Pokud by většina účastníků RK mohla vyrazit na putování až 
v pátek po škole, budeme muset posunout odjezd až na páteční odpoledne. Prosíme 
rodiče, aby obratem dali vědět Učňovi: ucen94@gmail.com, jestli své chlapce omluví. 
ubytování: venku – stany, přístřešky, širák 
s sebou: spacák + vložku + oblečení na spaní, dvojice – trojice stan nebo celty na přístřech 

oblečení na pochod, dobré boty, případně náhradní převlečení, hygienické potřeby 
(kartáček, pastu na zuby, ručník, hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce apod. 
spíše úsporné verzi) průkazku na vlak, zápalky případně lihový či plynový vařič na 
vaření (pro případ, kdy nepůjde vařit na ohni) 

povinně: zápisník rádcovského kurzu a psací potřeby, uzlák, šátek, KPZ 
jídlo po dvojicích – trojicích, tak, jak se domluvíte na spaní – nezapomeňte s sebou  

nádobu na vaření (minimálně ešus s víčkem), láhve na vodu. Na jídlo doporučujeme  
např. rýži v rychlovarných sáčcích, instantní kaše, nebo nudle, na pití čaj, dále by  
bylo dobré rozebrat si zásoby z klubovny (pokud tam ještě nějaké jsou). Počítejte s  
tím, že si všechny zásoby ponesete tři dny na zádech! 

program: putování přes hřeben Javorníků z Lidečka do Velkých Karlovic 
cestou povídání o oddílových tradicích, zvycích a historii 
další úkoly, které si musíte připravit předem: 
v „barbuchách“ (skupinkách, co spolu spí a vaří) si připravte další doplňkový program – 
jednu hru za pochodu, jednu hru k večernímu ohni 
cena: 300,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: v neděli 11.5.2014 nejpozději v 18.31 hodin (upřesníme před odjezdem) 

 

Přihlášku odevzdejte spolu s poplatkem nejpozději na srazu 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA PUTOVNÍ VÝPRAVU RK 
Javorníky, 8. – 11.5.2014 

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

na putovní výpravu Rádcovského kurzu Javorníky, 8. – 11.5.2014 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 400,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 


