
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

červen 2014    

      

20. - 22. 6. Druhá výprava na tábořiště 
          určeno pro členy oddílu ze starších družin 
          informace dále, vede: Kecka  

 

pátek 27.6.2014 Oddílová schůzka 
          v 15.30 v klubovně na Duhovce na Lidické 
          vyhlášení celoročního bodování, návštěva  

          výstavy Josefa Lady v MMG Břeclav 
          slavnostní ukončení pracovního roku 

Oddílová výprava na tábořiště  
20. - 22. 6. 2014 
Sraz: pátek 20. 6. 2014 na nádraží ČD v 17:15 
S sebou: Spacák, karimatku, pláštěnku, ešus,   
     lžíci, nůž, baterku, hygienické potřeby,    
     připravenost, pití (alespoň 2 litry, a žádné  
     lepidla typu coca-cola), oblečení na spaní,  
     sportovní oblečení, dobré boty, plavky, ručník,  
     každá družina vezme jednu celtu na dva své  
     členy a jeden kotlík 

VŠE SBALIT DO JEDNOHO BATOHU! 
Ubytování: Jedeme na louku, kde budeme mít  
     tábor. Spát se bude pod přístřešky z celt a  
     odvážlivci pod širákem. 
Jídlo: V pátek bude až večeře. Každý vezme:  
     půlku chleba, 3 brambory, 2 cibule, 2 klobásy, 1  
     papriku. V sobotu proběhne družinové vaření,  
     tak se domluvte, co kdo uvaří! 
Štiky: velkou plechovku kukuřice, velkou Ramu,  
     0,5l rostl. Oleje, Mloci: 0,75 kg sýru, 4 velké  
     paštiky, Jestřábi: 3 marmelády, 3 mrkve,  
     velkou plechovku hrášku.  
Program: Nechte se překvapit :-) 
Návrat: 16:29 vlakem od Znojma 
Cena: 200 Kč, odevzdat na srazu 
Garant výpravy:  Kecka - 725 020 512, doprovod 
Káně 

   

 
 

Hudba,text: Ivo Viktorín, Vlasta Redl,AG Flek 
 
 

    Ami        Dmi7  

1. Nadešel asi poslední den  

       G                  Emi  

   Podívej celá planeta blázní  

        Ami         Dmi7  

   A já neuroním ani slzu pro ni  

          G            C G E  

   Jenom zamknu dům  

  

2. A půjdu po kolejích až na konečnou  

   hle jak mám krok vojensky rázný  

   A nezastavím ani na červenou  

   Natruc předpisům  

  

   Ami           G   

R: Tak tady mě máš  

   Ami        G                C  

   Dnes můžeš říkat klidně co chceš  

    Zbylo tak málo vět  

       Ami         G  

   Tak málo slov co nelžou  

  

3. Tak už si nebudeme hrát na román  

   Setři růž nikdo nás nenatáčí  

   Je poslední den a zbyla nám jen  

   Miska cukroví  

  

4. Ať všechny hospody dnes doženou plán  

   Ať svět z posledního pije a tančí  

   Já nebudu pít, nechám naplno znít  

   V hlavě všechno co mám  

  

5. Žádný slib z těch co jsem ti dal  

   Nejde vyplnit a nejde vzít zpátky  

   Tak ať točí se svět mladší o deset let  

   Na desce Jethro Tull  

  

6. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal  

   Carpe diem život je krátký  

   V tvých očích je klid  

   A nemám chuť snít, co by bylo dál  

  

R: Tak tady mě máš  

   Dnes můžeš říkat, klidně co chceš  

   Zbylo tak málo vět  

   Tak málo slov...  
 

 

V měsíci růží  
oslaví své narozeniny 

Honza Chlumecký 1. 6. - 10 let 

Káně 6. 6. – 20 let 
Pancho 16. 6. – 60 let 

Ondra František 23. 6. – 9 let 

Blahopřejme 
 

 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc růží 2014 
 

 

 

Vážení rodiče, milí bratříčci, 
je tu červen – poslední měsíc naší pravidelné činnosti. Toto období se mi vždy 
zdá takové „hektické“. Většina z nás dohání známky ve škole, účastní se 
kroužkových akcí či jede na různé výlety. Tak trochu se pozapomíná na oddíl a 

na blížící se tábor. Byli bychom rádi, kdybyste vydrželi a nezapomínali si i plnit 
oddílové povinnosti… Být maturantem má plno výhod. Jedna z nich je, že máte 
volný červen. Můžu Vám garantovat, že nezahálíme (Učeň, Franta a Káně) a že 
jsme se plnou parou vrhli do příprav tábora. A už teď můžu říci, že se máte na 

co těšit!… A teď bod po bodu. 
Správný skaut (a tudíž Plameňák) nosí skautský kroj. Je tu poslední možnost si 
objednat jak košili, tak i krojové doplňky či jiné skautské předměty u šuplíkového 
krále Klikouše. Napište mu na mail do 22. 6.: honza.klik@centrum.cz. Bude 

dělat hromadnou objednávku. Byli bychom opravdu rádi, kdyby jej každý 
táborník měl. Mimochodem je to jedna z podmínek registrační zkoušky.  
Předtáborová schůzka s rodiči ohledně tábora se koná ve čtvrtek 19. 6. v 18:00 
na klubovně. Ideální příležitost zaplatit tábor a odevzdat přihlášku. 

Doporučujeme se také informovat u zdravotních pojišťoven ohledně různých 
dotací na letní tábory.  
Tábor 2014 Podhradí nad Dyjí. A) Bude se konat oddílový sněm – dejte si do 
pořádku orlí pera. Sepište si ty, o které budete žádat. Nezapomeňte, že 

potřebujete i podpisy svědků. B) Během roku jste dostávali vikinské hřivny. 
Vezměte si je. C) Rovněž si vezměte své skautské deníky. Budeme si do nich 
psát. D) Na oddílové části se v kuchyni budou střídat služby i ve vaření. 
Popřemýšlejte, co byste rádi vařili a napište mi to na mail: kane94@centrum.cz  

E) Tématem celotáborové hry je příběh o Vikinzích. Připravte si doma 
jednoduchý obleček Vikinga, (pro inspiraci se podívejte např. na internet).  
Návštěvní den pro rodiče se uskuteční v sobotu 12. 7. od dopoledne do 
večerního táboráku. (přespání možné ve vlastním stanu nebo v hangáru). Bude 
pro Vás nachystaný program. Byli bychom rádi, kdybychom se s Vámi mohli 

setkat. Prosíme, dojeďte v co největším počtu. Rádi Vás poznáme. 
Odjezd na tábořiště: sobota 28. 6. 2014 i 5. 7. 2014 sraz: 7:15 na nádraží ČD, 
rodiče na místě vyplní prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis bude k dispozici u 
vedoucího). 

Za vedení oddílu pro změnu s Vámi před prázdninami loučí Káně 

 

mailto:honza.klik@centrum.cz
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PŘEDTÁBOROVÁ VÝPRAVA 6.-8.62014 
Sraz jsme měli na nádraží ČD v 15:15. Ale Kecka, který nás měl odvést, došel bohužel pozdě, a tak jsme museli čekat 

celé dvě hodiny na další vlak do Znojma. A abychom nezavazeli na nádraží, tak jsme šli do parku, kde s námi počkal 

Jeleň a Vačky…  Poté jsme vyjeli do Znojma, kde na nás čekal Učeň, který s námi vyjel autobusem do Podhradí nad 

Dyjí. Tábořiště, si myslím, všechny zaujalo… ale víte co, nechte se překvapit, jak vypadá. Ten den jsme toho už moc 

nestihli, takže jsme se jen utábořili a navečeřeli jsme se. A večer jsme si zahráli Time line (karetní hra) kterou jsem 

samozřejmě vyhrál. A pak jsme šli spát. 

2.den 

Druhý den byl obzvláště náročný. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, při čemž jedni šli na jedno místo do lesa, které je 

vzdáleno asi 30 minut chůze, na tohle místo jsem šel já, Řízek, Tomr, Tomzbr a Učeň a v táboře zůstal Hup s Mikim, 

protože vařili oběd a Kecka, který dělal týpíovky, které jsme dělali i my na "hoře". Kolem 12:00 jsme se vydaly na 

půlhodinovou cestu zpět do tábora, kde byl oběd. Hup s Mikim uvařili brambory s klobásou, tohle jídlo všem chutnalo. 

Po obědě jsme šli objevovat Dyji a přemýšlet kde postavíme molo. Nakonec jsme usoudili, že asi uděláme dvě mola pro 

vstup do vody (našli jsme totiž místa, kde je až moc vody (je zde až moc vody pro malé vlčata) a logicky druhé molo 

tam kde je míň vody a vlčata tam dosáhnou). Odpoledne jsem zůstal s Řízkem, Tomzbrem a Tomrem (kteří vařili 

večeři), a jelikož jsem tam byl nejstarší a měl jsem to tam všechno na povel, tak jsem musel udělat i věci které nikdo 

dělat nechtěl a proto jsem byl večer trochu víc unavenější a prý jsem usnul opřený o most, když jsme si šli umýt ruce 

na večeři. Mimochodem na večeři byla kekel kaše z kolínek a k tomu párek, kečup a kukuřice, myslím, že většině 

nechutnaly ty kolínka. Po večeři jsme se šli ještě spláchnout. Večer se hrál zase Time line, ale bohužel jsem ho 

nehrál, protože jsem usnul, zvláštní na tom je, že nevím ani jak :-) 

3. den 

Třetí den byl závěrečný, bohužel. Původně se mělo jít ještě na "horu", ale vstali jsme trošku později a než jsme se 

nasnídali, tak bylo tolik hodin, že jsme raději započali vařit oběd a zbytek pokácel ještě nějaké dřevo na týpíovky. Na 

oběd byly těstoviny s masem a zelím. Po obědě šli Miki, Tomr a Tomzbr pro vodu a zbytek se šel koupat. Poté jsme šli 

se sbalit. A jelikož jsme někde nechali třetí sekeru, tak jsme ji museli jít hledat a kvůli tomu nám málem ujel 

autobus. Ale naštěstí pan řidič byl hodný, a když viděl, že utíkáme, tak na nás počkal :-) Až jsme dojeli do Znojma, 

jeli jsme domů. A na nádraží jsme zakončili a rozešli jsme se domů...                                                         Zapsal Želva 

 

BODOVÁNÍ 

květen 2014 

STAŘÍ VLCI 

1. Hup 148 

2. Kanár 125 

3. Vevča 124 

4. Vačky 121 

5. Želva 119 

6. Kouba 118 

7. TomR 116 

8. Miki 111 

9. Chrostík 101 

10. Hrášek 100 

11. Řízek 99 

12. TomHan 98 

13. Žabák 97 

14. Tofík 89 

15. TomZbr 88 

16. Klikouš 86 

17. – 18. Lukáš G. 83 

 Alan 83 

19. Hroch 69 

20. Palifuk 66 

21. Kyli 56 

22. Lukyn 55 

23. Lukáš U. 44 

24. Zobin 40 

25. Hříbek 19 

LIŠKY 

1. Honza 98 

2. Vojta 76 

3. Martin Ž. 71 

4. Kuba 69 

5. Tomáš 54 

6. Štír 50 

7. Koloušek 41 

8. Váva 27 

DRUŽINY 

1. Jestřábi 84,6 

2. Štiky 79,4 

3. Mloci 77,1 
 

Docházka květen 2014 
Všudybylové (100%) Vevča, Hup,  Kouba, 
Miki, Želva, Žabák, Honza Ch., 

Skorovšudové (75 – 99,9%) Vačky, TomR, 
Hrášek, TomZbr, Lukáš G., Tofík, TomHan, 
Klikouš, Řízek, Kyli, Chrostík, Vojta, Martin Z.,  

Akorátníci (50 – 74,9%)Palifuk, Hroch, Kanár, 
Alan, Kuba N., Koloušek, Štír, Tomáš,  
Málobylové (25 – 49,9%) Lukyn, Lukáš U., 

Zobin, Hříbek, Váva  
Nikdenebyl: nikdo 

Staří vlci: 8 akcí, Lišky: 6 akcí 

33 bodovaných, Ø 73,0  % 

 Boj o týpí 
Máme před sebou poslední měsíc 
soutěže Boj o týpí. Kdo nakonec bude 
bydlet na táboře v zbrusu novém 
indiánském týpí? To je ještě ve hvězdách. 
Vše může být úplně jinak! Tak neváhejte 
a přinášejte do klubovny noviny, kůry, 
bezové květy… Nezapomeňte, vítězí 
první pětice. Protože ta bude v něm spát. 
Zde uvádíme bodový stav na konci 
května 2014: 

1. Mlčka 921 

2. Želva 855 

3. Honza Ch. 802 
4. Tomík 719 

5. Vevča 592 

6. Řízek 380 

7. Kanár 372 

8. Lukáš G. 366 

9. Váva 365 

10. Kouba 295 
11. TomZbr 263 

12. Péťa H. 253 

13. Miki 223 

14. Kuba N. 217 

15. Vláďa S. 195 

16. Vojta T. 191 

17. Tom H. 147 
18. Alan 87 

19. TomR 74 

20. Martin Ž. 33 

21. Hup  18 

22. Štír 15 

23. Vačky 10 
 

 


