
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
únor/březen ´14   

            

sobota 15.2.2014 Brigáda na Duhovce 
          v 9.00 hodin na Lidické příprava lyží a  
          materiálu na velkou zimní výpravu,  
          půjčování běžek a botů, nakládání auta  

 

16. – 22.2.2014 Velká zimní výprava 
          Na faru do Fryšavy pod Žákovou horou 
          Běžky, lyže ad. Bližší informace v minulém 
          čísle, s sebou navíc plavky  

 

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 
Rádcové jedou na „Škopr“ 

 

pátek 14.3.2014 Oddílová rada 
          16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          Rádcové předloží přípravu DV 15.3.2014          

 

15.3.2014 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, družiny předloží přípravu  
          na OR v pátek 14.3.2014 
 

21. – 23.3.2014 Rádcovský kurz 
          3. víkend „Jaro na Bobřím hradě“ 
          Pozvánky budou opět včas doručeny           
 
 

Zbytek oddílu ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

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

            

Informace o případných dalších akcích 
najdete na webových a v tomto týdnu 

   

 
 

Zuzana Michnová, Marsyas 
        D     G        Aadd9 
K nebi zírám, ležím v trávě  
        D         G     Aadd9 
prsty prosévám teplou hlínu  
Emi      Aadd9 
Míchám koktejl právě  
   Emi       Aadd9 
z fantazie, světla, stínů  
Hmi       Gmaj7   
Luisi, rozumíš  
 

Oči stíní temné brýle  
tak se zavírám, slunce sálá  
Krátký letní výlet  
s fantazií a jednou z nálad  
já tě přivolám, Luisi  (G – A) 
A   G  A       D 
Má sílu Anděl zkázy  
 G        D      A D 
nohy mi ztěžkly záhy  
     G    A     D   G    A 
a z výšky na mě hází opojení  
Sem se z dálky líně plouží  
procesí Mléčné dráhy  
jak zvláštně každý touží po spojení  
 

K nebi zírám, bosý v trávě,  
tvoje poselství - to mě chrání  
Ráda pročtu závěť  
fantazie, snů a přání:  
nám všem zůstanou, Luisi  
 

Má sílu Anděl zkázy 

Rádcovský kurz na Kristýně 
(dokončení ze strany 2) 
V neděli vedl rozcvičku Vevča. Po rozcvičce a 
snídani ještě chvilku přednášel kecka o tom, jak je 
skautské hnutí u nás i ve světě organizováno a pak 
už jsme se jen sbalili, uklidili chatu, předali ji 
správci a vydali se na zpáteční cestu do javorníku 
na vlak. Po nočním deštíku a ranním mrazíku byla 
silnice namrzlá, tak jsme si opět užili i několika 
pádů. Ve vlacích jsme dojedli zbytky jídla a 
zahráli si několik málo vlakových her. Zapsal Pajda 
 
Kanároviny – František Kňourek 
(dokončení ze strany 4)  

 po celé Československé republice. Ve třicátých 
letech působil i jako okresní výchovný zpravodaj 
Junáka. Mohl tak zařídit zejména účast 
poštorenského skautského oddílu na prvním 
slovanském jamboree v Praze roku 1931.  
František Kňourek byl i neúnavným dramatikem. 
Pro děti napsal divadelní hry: Ubrousku, prostři 
se; Štědrý večer po pěti letech či Jiříkovy housle. 
Všechny tyto a jiné hry (zejména vlastenecké) 
vydal vlastním nákladem. Zemřel náhle v 54 letech 
10. listopadu 1936. Byl pochován na hřbitově 
v Charvatské Nové Vsi. Stal se pozoruhodnou 
osobností Břeclavska – skautem tělem i duší. Proto 
je potřebné, abychom jeho památku stále 
udržovali a připomínali si ji. Nechť ať i nadále 
odpočívá v pokoji.                   Tentokrát napsal Káně 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc hladu 2014 
Únor bílý, pole sílí, 
říká staré přísloví. 

Sníh však není, slunce pálí 
kde je bílo? Kdo to ví? 

Ani v horách sněhu není 
na lyže a na sáňky 

Oddáme se proto snění 
než přeženou se přeháňky 

 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
určitě jste si všimli, že se během ledna vybírala registrace. Chtěl bych všem 
poděkovat, že se to vše včas zvládlo. Na příští rok uvažujeme o tom, že by bylo 
možné registraci zaplatit i přes účet. Jedním z důvodů proč jsme dosud 
zůstávali u obchůzkářské metody je to, že chceme, abychom pro vás nebyli 
anonymní vedení, a abyste nám popřípadě mohli sdělit věci, které vám na 
oddíle vadí, a na které si kluci stěžují. Nemusíte s tím samozřejmě čekat až do 
další registrace, ale můžete nám to sdělit buď mailem, nebo při osobním 
setkání. 
Vypadá to, že letos se nám v létě konečně podaří změnit tábořiště a místo na 
Střelnici pojedeme k Podhradí na Dyjí. Tak snad se všechno podaří. Jen pro 
úplnost ještě jednou uvádím termín tábora 28.6. – 5.7. 1. část pro druhý stupeň 
(stavba) a 5.7. – 15.7. 47. oddílový tábor. Tábor nakonec budeme muset asi o 
den zkrátit, protože po našem táboře půjčíme louku ještě našim bratrům 
z Lanžhota, kteří chtějí tábořit 10 dní a z organizačních důvodů je lepší, aby 
bourání vycházelo na neděli (pomoc tatínků, odvoz materiálu apod.) 
V lednu proběhli dvě akce, které by měli zvýšit kvalitu družinové činnosti. První 
z nich byla výprava rádcovského kurzu na chatu Kristýna v Bílých Karpatech. 
Myslím, že i bez sněhu jsme si to užili a kluci se toho dozvěděli hodně k vedení 
družiny. Druhou akcí byla inspekce družinovek, která mě mile překvapila. 
Zprávu z ní můžete najít na oddílových stránkách. 
Na závěr bych nám všem popřál, abychom si užili jarní prázdniny. Já se na ty 
naše oddílové už moc těším a doufám, že se počasí ještě umoudří a napadne 
více sněhu a my budeme moct běžkovat i mimo okruh v Novém Městě na 
Moravě.                                                                            Za vedení oddílu Učeň 



RÁDCOVSKÝ KURZ NA KRISTÝNĚ 
 

Na druhý víkend Rádcovského kurzu jsme se 
vypravili o pololetních prázdninách 31.1. – 2.2.2014, 
kam jinam, než na chatu Kristýna v Bílých 
Karpatech. Již v Hodoníně jsme museli dokoupit 
nějaké jídlo a Javorníku nad Veličkou rýsováčky. 
Cestu Filipovským údolím jsme si zpestřili hrou 
s odhazováním lístků, další drobnůstkou byla hra na 
„mafiány“, kdy si každý vylosoval jméno jednoho 
zúčastníků a tomu měl po celý den nenápadně „činit 
dobro“. Myslím, že to bylo docela povedené a 
zavedl bych to jako součást všech oddílových akcí… 
Po příchodu na chatu jsme neprve museli udělat 
všechny ty života záchranné úkony jako zatopit, 
uvařit si čaj a pustit si plyn v přímotopech. Pak 
jsme ještě pojedli z vlastních zásob a již jsme se 
mohli pustit do programu – zahájili jsme úvodní 
přednáškou Johariho okna o významu zpětné vazby 

a jak s ní nakládat. Pak Učeň pustil nahrávku jedné přednášky z Ekumenické lesní školy. Zajímavé povídání o 
historických vlivech na formování českého skautingu, ale asi příliš dlouhé. Následovaly družinové vycházky 
s přírodovědným zaměřením, aneb „Hledejte známky života“. Kromě nalezených stop se však s velkým úspěchem 
nesetkaly. Za to jsme si užili náramnou legraci při cestě z kopce, kde to pěkně klouzalo. První dorazili Klikouši, 
protože se nevyznají v mapě a cestu si poněkud zkrátili. Po večeři se nejprve chopil slova Učeň a seznámil nás 
s myšlenkovými základy hnutí skautingu a na čem dnes stojí Skautská výchovná metoda. Přednáška se trochu 
protáhla a tak musel Jeleň  svou noční bojovku „Philadelfia“ poněkud upravit a zkrátit. Stejně byla její hlavní část – 
samotný boj – dokončena až ráno místo rozcvičky.  Po ní a po snídani pokračoval program Pajdovou přednáškou o 
Symbolice a to nejen té skautské. Roveři zatím vyrazili nachystat po okolních kopcích hru Messnerovy vrcholy. 
Úkolem našich mladých horolezců pak bylo během cca 7 hodin navštívit co nejvíce ze čtrnácti himálajských 
„osmitisícovek“ – okolních kopců v čele s Mt.Everestem – Velkou Javorinou. Dobýt nejvyšší vrchol se povedlo pouze 
dvojici Klikouš – Lukyn a díky dalším bodům, které získali za vrcholy, které se nacházeli cestou, zvítězili i v celé hře. 
Ostatní dvojice už tak úspěšné nebyly. Želva s Koubou dobyly vrcholy jen dva a na jeden z nich dorazili dřív než 
prvolezec Jeleň. Nakonec jsme se šťastně všichni sešli u večeře. Večer pokračoval se svojí přednáškou Historie 
skautingu Káně a po ní následovala „demo družinovka“, která obsahovala i Kanárovu výuku písničky Montgomery. 

 

BODOVÁNÍ 
leden 2013 

STAŘÍ VLCI  
1.  Želva 145 
2.  Řízek 136 
3.  Vačky 131 
4.  Kanár 126 
5.  Kouba 120 
6.  TomZbr 110 
7. Vevča 105 
8. Miki 100 
9. Peťa Huňař 90 

10. Hříbek 79 
11.-12. Lukáš Gajda 77 

 Tomáš Han 77 
13. Kyli 75 
14. Láďa 73 

15.-18. Hrášek 71 
 Lukyn 71 
 Alan 71 
 Lukáš 71 

19. TomR 69 
20. Klikouš 66 
21. Zobin 56 
22. Jára 53 
23. Tofík 48 
24. Hroch 47 
25. Palifuk 45 

26.-27. Hup 41 
 Žabák 41 

LIŠKY 
 1.  Váva 66 
2. Vláďa Schejbal 63 
3. Tomík Musil 59 
4. Filip Dufek 57 
5. Vojta Tichý 53 

6.-7. Kuba Heuhauser 49 
 Štírek 49 

8. Honza Chlumecký 48 
9. Samík Herauf 41 

10. Adam Volhein 40 
11.-12. František Ondra 36 

 Mlčka 36 
13. Lukáš Nešpor 33 
14. David Rozmahel 27 
15. Ondřej Herlog 26 
16. Pavel Baránek 25 
17. Martin Žůrek 13 

DRUŽINY 
1. Štiky 72,5 
2. Mloci 64,7 
3. Jestřábi 57,2 

 

 Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 
František Kňourek 

(*23.10.1882 Dobší v  Čechách 
10.11.1936 Charvátská NV) 

řídící učitel, spisovatel, autor 
divadelních her, hudební 

skladatel, zakladatel slavné 
Poštorenské kapely 

Před 1. sv.válkou působil jako mladý učitel 
na Strážnicku, Horňácku a Kopanicku. Zde 
také napomáhal k národnímu uvědomění 
obyvatel na moravsko-slovenském pomezí. 
Po roce 1918 však uplatňoval v daleko 
větší míře své schopnosti a znalosti, a to 
zejména v oblasti národního hnutí 
v Poštorné a v Charvatské Nové Vsi. Tam 
byl povolán již v listopadu 1918 okresním 
školským inspektorem Janem Noháčem, 
aby se stal prvním ředitelem nově zřízené 
obecné školy. Velmi činný byl Kňourek 
v sokolských a hasičských spolcích, ve 
dvacátých letech byl rovněž neúnavným 
propagátorem skautingu. V roce 1925 začal 
organizovat v Břeclavi skauty. V oddíle i 
mezi přáteli byl přezdíván jako „Šedý vlk“.  
Při černé kávě u táborového ohně psával 
své skautské písničky. Vzpomeňme na 
např. Poštorenskou kapelu, Holá kolena či 
Skautingu zdar, které se bleskově rozšířily  
 


