
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
prosinec 2014    

 
 

5. – 7. 11. 2014 Mikuláš ve Vídni 
          tradiční předvánoční akce OR, tentokrát 
          do hlavního města našich jižních sosusedů 
          cena asi 250,- Kč, vede: Učeň, Majkl  

 

pátek 12. 12. 2014 Společná oddílovka 
          vlčat a starých vlků, začátek pro staré vlky 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          vede: Kecka a Klikouš 

  

13. – 14. 12. 2014 Oddílové volno 
 

pondělí 15. 12. 2014 Vánoční koncert 
          v 15.00 sraz účinkujících v kině Koruna    
          v 18.00 zahájení pro rodiče, které tímto 
          všechny srdečně zveme, konec kol 19.30  

 

19. – 21.12.  Vánoční výprava do Třebíče 
          16.50 sraz na nádraží ČD v Břeclavi 
          Bližší informace na DS, OS v TT a na www 
          cena kolem 550,- / 600,- Kč, vede Učeň  

 

úterý 23.12.2014 Vánoční besídka 
          od 14.00 hodin u mamuta na Duhovce 
          vyhlašujeme soutěž na nápad na program 
          s sebou dárečky pro ostatní 
 

středa 24. 12. 2014 Vánoční krmení 
          tradiční akcička před štědrovečerní večeří    
          sraz ve 14.00 hodin u kostela Sv. Václava 
          návrat ke kostelu kolem 16.00  
 

25. 12. – 4. 1. 2015 Oddílové volno 
 

pátek 9. 1. 2015 Závěrečná oddílovka  
          první schůzka v novém roce 
          v 16.30 v klubovně, s sebou DE, DO, ŽK 
 

sobota 10. 1. 2015 Zimní přechod Pálavy 
          7.25 sraz na nádraží ČD (Staří vlci) 
          bližší informace na oddílovém webu     

   

 
 

František Ladislav Čelakovský, Spirituál kvintet 
 

C 
Je to chůze po tom světě 
F             C 
kam se noha šine 
   G         E7  Ami  F  
/: sotva přejdeš jedny hory 
 C            G  C 
hned se najdou jiné :/ 
 

Je to chůze po tom světě, 
že by člověk utek,  
ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek 
 

Což, je pánům v krytém voze,  
sedí pěkně v suše,  
ale chudý, ten za nimi v dešti, v blátě kluše 
 

Ej, co já dbám na své pouti na psoty a sloty,  
jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré 
boty 
 

Však na pány v krytém voze  
taky někdy trhne,  
jednou se jim kolo zláme, 
jindy vůz se zvrhne 
 

A krom toho, až své pouti 
přejedem a přejdem,  
v jedné hospodě na nocleh  
pán - nepán se sejdem 
 

Dokončení zápisu „z oddílové kroniky“ Velká podzimní výprava Znojmo 
Klikouš horlivě souhlasil, s tím, že to šuplkráli jen prospěje, ale Chrostík oponoval, že již Karel IV. pravil „že 
ženy toliko rozptylují“. Nakonec jsme ale rozhodli, že přizveme holky na nějaké víkendové výpravy, a podle 
toho zjistíme, jestli by společný tábor mohl fungovat. V úterý jsme se vydali autobusem na tábořiště 
v Podhradí. Zde proběhlo tradičně družinové vaření (kluci mě docela mile překvapili) A po poledním klidu jsme 
zahráli velkou hru Na sběrače Orchidejí. Po příjezdu do Znojma se Pajda s menší skupinou kluků vydal na 
nákup, a my ostatní zamířili do klubovny. Krátce po příchodu překvapili Klikouše strážníci městské policie, 
když nám přivedli tři vlčata, která zaspala v autobuse a projela se až na konečnou. Naštěstí vše dobře 
dopadlo. Pak jsme s Klikoušem zprovoznili místní zvukové zařízení a uspořádali velkou karaoke soutěž. No a 
v úterý přestože jsme začali balit hned ráno, a tak jsme docela netradičně nemuseli spěchat. To se nám ale 
nakonec dost vymstilo a tak nám ujel vlak. Při čekání na další se s námi dal do řeči jeden senior-skaut, což 
byla docela zajímavá vložka před odjezdem domů.                                                                        Zapsal Kecka 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc bláznů 2014 
 

Listopade, listopade 
Už ti mlha světlo krade 

Poslední list, plachtí k zemi 
Mráz přijíždí se sáněmi 

 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
ani jsme se nenadáli a už tu máme další číslo našeho asiměsíčníku. V minulém 
měsíci oddíl podnikl tradiční Velkou podzimní výpravu tentokráte do Znojma. Na 
výpravě byla vcelku slušná účast, podívali jsme na naše letní tábořiště u 
Podhradí nad Dyjí a proběhl oddílový sněm, kde jsme mimo udělování orlích 
per řešili i několik důležitých témat. Jen namátkou vyberu a připomenu vám 
vaše registrační zkoušky. Zápis z výpravy najdete uvnitř Sem Tamu. Fotky snad 
už v tomto okamžiku můžete najít na webových stránkách. V uplynulém měsíci 
finišovali práce na opravě naší klubovny. Doufám, že jste s jejím novým 
kabátem spokojení a snad zanedlouho bude už v provozu naše druhá klubovna! 
V prosinci nás čeká spousta dalších akcí. Namátkou vybírám jen tradiční 
výjezdní zasedání oddílové rady - tentokráte do Vídně!, vánoční výpravu do 
Třebíče a střediskový vánoční koncert. 
Zkuste si i přes zimu udržet alespoň trochu slušnou docházku na oddílové akce 
a neupadnout do zimního spánku. V případě nepřítomnosti se prosím 
nezapomínejte omlouvat svým rádcům.                            Za vedení oddílu Učeň 
 
V měsíci bláznů oslavili své narozeniny 

Richard Hladký – Kecka – 18 let 
Jan Klika – Klikouš – 16 let 

Tomáš Hanák – 14 let 
Vojta Kylián – Kyli – 13 let 

Dominik Hájek – 8 let 
Gratulujeme 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
V sobotu ráno jsme se vydali na výpravu 
do Znojma. Hned po ubytování na 
klubovně znojemských skautů jsem 
kluky vytáhl ven na pochodové cvičení. 
Někteří pochopili recesi a s radostí se 
pustili do popěvku ze speciálního 
zpěvníku, který sestavil Káně. Bohužel i 
tyto nadšence prvotní nadšení upustilo, 
a tak jsme se vrátili na klubovnu. Tam 
jsme ale dlouho nepobyli a hned jsme si 
pod vedením Učně zahráli staročeskou 
hru Na špačka v nedalekém vřesovišti. 
Večer mohli kluci zažít na vlastní kůži, 
že nebylo vůbec lehké uprchnout přes 
hranice v době totality. Museli sestavit 
zprávu z obálek ukrytých po Znojmě a 
hlídaných gestapem. Jedna obálka byla 
tak ukrytá, že než ji kluci objevili, tak 

ji Chrostík, na kterého to přišlo, počůral. V neděli ráno jsme se vedení ještě před snídaní namaskovali a 
spěchali do vřesoviště, kde jsme předstírali všelijak raněné a kluci v domnění, že jdou na družinové výpravy, 
nás museli ošetřit. Musím uznat, že jsem očekával lepší přístup. Po obědě měl Učeň se starými Vlky duchovní 
obnovu a vlčata měla samostatný program pod vedením Káněte. Večer nás Pajda naučil několik pokročilejších 
uzlů a den jsme zakončili zpíváním. V pondělí jsme se pod vedením Pajdy vydali na celodeňák, a protože jsme 
nevzali moc jídla, tak někteří jedinci museli jíst i javorové listy. Mise byla naneštěstí neúspěšná, protože 
louky, které kdysi vypadaly jako dobré tábořiště, byly za přispění peněz Evropské unie změněny na mokřady. 
Alespoň jsme se cestou mohli kochat hezkými výhledy na krajinu NP Podyjí. Během přípravy večeře dorazili 
do centra nějací lodičkové, vedení nepříjemnou slečnou, že v sále mají pravidelné cvičení zumby a tak jsme 
jim museli sál vyklidit. 
Myslím, že to způsobilo 
víc komplikací nám, než 
jim a tak nás to docela 
otrávilo a navíc měla ta 
slečna nepříjemné řeči a 
to nepočítám její 
obličej. Kdyby mohla 
vraždit pohledem, tak 
jsme tuto akci nikdo 
nepřežili. Večer po 
dlouhé době opět 
proběhl sněm. Dva hlavní 
body diskuze byly 1. co 
provedeme s těmi, co 
nesplní registrační 
zkoušku a jestli by 
nebylo nejlepší ji zrušit. 
2. možnost uspořádat 
společný střediskový 
tábor s Trávou. 

 

Dokončení na poslední 
straně Sem-Tamu. 

BODOVÁNÍ 
říjen 2014 

STAŘÍ VLCI 
1. Hup 158 

2. - 3. Miki 148 
 Chrostík 148 

4. - 5. Vevča 147 
 Kouba 147 

6. Řízek 142 
7. Želva 138 

8. - 9. TomR 122 
 TomHan 122 

10. TomZbr 110 
11. Jelen 107 
12. Vačky 101 
13. Štír 99 
14. Alan 95 
15. Hroch 88 
16. Tof 86 
17. Kanár 78 
18. Kyli 76 
19. Lukáš G. 68 
20. Martin P. 54 

VLČATA 
1. Váva 117 
2. Tomáš B. 92 
3. Mlčka 75 
4. Honzík 70 
5. Kuba N. 67 
6. Vojta T. 65 
7. Tomáš P. 55 
8. Tomáš C. 42 

9. - 10. Vojta H. 28 
 Vít K. 28 

DRUŽINY 
1. Štiky 89,7 
2. Jestřábi 87,3 
3. Mloci 76,6 

 

Docházka říjen 2014 
Všudybylové (100%) Vevča, Miki, Hup, Želva, 
Řízek, Kouba, Chrostík, Váva 
Skorovšudové (75-99,9%) Vačky, TomR, 
Jelen, Alan, TomZbr, TomHan, Honzík, Vojta 
T., Kuba N., Tomáš B. 
Akorátníci (50-74,9%) Lukáš G., Tof, Hroch, 
Kanár, Martin P., Kyli, Štír, Tomáš C., Tomáš 
P., Mlčka 
Málobylové (25-49,9%) Vojta H., Vít K. 
Nikdebylové Hrášek, Lukyn, Lukáš U., Žabák, 
Koloušek 

Staří vlci: 8 akcí Vlčata: 6 akcí 
30 bodovaných, Ø 75,1 % 

 Kanároviny 
Sv. Rostislav (?-870) 

 

Po smrti Mojmíra nastoupil na trůn 
jeho synovec Rostislav kolem roku 
846. Ten z počátku své vlády byl 
vazalem franckého krále Ludvíka 
Němce. Svou podřízenost po čtyřech 
letech porušil. Ludvík na něho vytáhl 
s armádou. Byl však poražen a 
Moravané vyplenili území 
Východofrancké říše až po Dunaj. Díky 
spojenectví s různými lidmi získal část 
Maďarska. Kolem roku 860 po papeži 
Mikuláši I. Žádal, aby na Velkou 
Moravu poslal učitele, kteří by 
prohloubili myšlenky křesťanství a 
vzdělávali lidi. Papež to však odmítl, 
neboť byl spojencem Franka Ludvíka 
Němce. Proto požádal byzantského 
krále Michala III., ten na Moravu poslal 
bratry Konstantina a Metoděje. O čtyři 
roky později opět zaútočil Ludvík 
Němec na Velkomoravskou říši. 
Rostislav prohrál a uznal vazalství vůči 
Frankům. Cyrilometodějská mise však 
pokračovala nerušeně. Ludvík Němec 
tedy na Moravu zaútočil ještě v roce 
869, hlavní pevnost však nedobyl. V té 
době byl Metoděj jmenován moravsko-
panonským biskupem. Po Rostislavovi 
přišel na knížecí stolec jeho vnuk 
Svatopluk. Ten zradil Rostislavovo 
snažení a spojil se s Franky.  
Proto se jej Rostislav  
pokusil při hostině  
zavraždit. Nepodařilo se,  
a tak mu Svatopluk dal  
vypíchnout oči a  
uvěznil ho v klášteře.  
Rostislav byl  
30. října 2004  
svatořečen  
Pravoslavnou  
církví. 
 
Celý text http://plamen.skauting.cz/ 

 


