
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 

září 2014    
      
pátek 12. 9. 2014 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          určeno pro starší družiny 
          vede: Majkl s Keckou 
sobota 13. 9. 2014 Lukostřelba 
          dobrovolná (nebodovaná) akce na  
          plnění orlích per z lukostřelby  
          sraz: 9.00 na Duhovce, konec okolo  
          oběda, vede Kecka a Káně 
pátek 19. 9 2014 Oddílová rada 
          16.30  v klubovně na Šilingrově ulici 
          pro rádce a oddílové funkcionáře 
          rádci předloží nachystané DV  
20. 9. 2014 První družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, informace na    
          DS a u rádců jednotlivých družin  
pátek 26. 9. 2014  Závěrečná oddílovka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE, DO,  
          ŽK, vede: Majkl 
pátek 3. 10. 2014 Oddílová rada 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          pro rádce a oddílové funkcionáře 
pátek 10. 10. 2014 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          společná s vlčaty, rádcové předloží     
          nachystané DV vede: Majkl, Kecka 
11. 10. 2014 Družinové výpravy  
          do okolí Břeclavi, informace na    
          DS a u rádců jednotlivých družin  
 

25. – 29.10.  Velká podzimní výprava 

   

 
 

Hudba,text: Petr Fiala, Mňága a Žďorp 
 

D 
Jako je sama skála 
G               Emi    A 
Tak jsem sám i já 
Jako je prázdná duha 
Tak jsem prázdný i já 
Jako je zrádná duha 
Tak zradím i já 
       D 
A: Zkouším se prokopat ven 
                         G 
B: Zkouší se prokopat ven! 
                          Emi 
A: Zkouším se prokopat ven 
          A                 D 
 B: Zkouší se prokopat ven! 
 

O půl třetí na náměstí ve Valašském Meziříčí 
Jdu, co noha nohu mine  
A každej sám sobě jsme stínem 
Nic mi není, přitom melu z posledního 
Těžko říct o tom něco konkrétního 
Stejná slova kolem stejný tváře 
A každej sám sobě jsme lhářem  
a já už zase 
 

Zkouším se prokopat ven 
 - zkouší se prokopat ven! 
Zkouším se prokopat ven 
 - zkouší se prokopat ven! 
 

Složení družin ve školním roce 2014 / 2015 
JESTŘÁBI MLOCI ŠTIKY VLČATA 

PO 16.30 hodin UT 16.00 hodin ČT 16.00 hodin PA čas upřesníme 
Vačky (739 925 440) Hup (737 107 045) Želva (776 307 038) Klikouš (720 623949) 
Vevča Tofík Řízek Honza Chlumecký 
TomR Lukyn Kouba Vojta Tichý 
Lukáš Gajda Hroch Kyli Kuba Neuhauser 
Hrášek Kanár Chrostík Váva 
Miki Alan Martínek TomaHan Koloušek? 
Jelen Lukáš Uher Štír Tomáš 
KubaR Branec Tom Žabák  
 Martin Pavlačka   

Zatím předběžné, během měsíce září se ještě bude dolaďovat podle rozvrhů a dalších kroužků. 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc lovu 2014 
 
 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
 nový pracovní skautský rok je tu a s ním i první číslo letošního Sem 
- Tamu. Doufám, že jste si všichni prázdniny pořádně užili, trošku si od oddílu 
odpočali a už se těšíte, co společně letos zažijeme. Máme už za sebou první 
dvě oddílové akce tohoto roku. Zahajovací schůzku a první výpravu Starých 
vlků do Tasovic, o které si můžete přečíst dále. 
 Jak už to tak bývá tak se začátkem školního roku jsme si pro vás 
připravili pár novinek a pár věcí je potřeba připomenout. Až do letošního 
prosince probíhá vaše registrační zkouška. Dva nejlepší z vás Hup a Kouba už 
ji mají úspěšně za sebou a završili ji svými oddílovými sliby na Kopci 
zapadajícího slunce. Doufám, že ostatní z vás je budou brzy následovat! 
Nadále probíhá sběr papíru a ještě rozhodneme, jestli bude zařazen jen do 
bodování nebo k němu proběhne nějaká podobná soutěž jako loni Boj o týpí. 
Začíná se rozbíhat činnost družin a hned na velké podzimní výpravě (25. – 
29.10.) uvidíme, jak bylo správně namícháno jejich složení. Na zahajovačce 
jsme pro Staré vlky vyhlásili soutěž „Přiveď nováčka“, protože bychom chtěli o 
pár členů zvýšit počet Starých vlků. Myslím si, že tady nám můžete pomoct i vy, 
rodiče, a popřemýšlet jestli někdo z vašich kamarádů nebo známých nemá syna 
na druhém stupni a nemohl by být dalším členem našeho oddílu.  
 Na závěr bych nám chtěl všem popřát, abychom do nového 
školního roku vykročili tou správnou nohou a ten skautský byl minimálně tak 
vydařený jako ten loňský.  

Za vedení oddílu Učeň 

V měsíci lovu  
oslaví své narozeniny 

František Prinz – Kavka – 20 let 
Marek Loučka – Skunk – 18 let 

Andreas Loučka – Hříbek – 12 let 
Jakub Neuhauser – 11 let 

Gratulujeme 



1.ODDÍLOVÁ VÝPRAVA TASOVICE 5.-7.9.2014 
 

Na první oddílovou výpravu ve skautském roce 
2014/2015 jsme se rozhodli odjet na chatu do Tasovic 
u Znojma. V pátek odpoledne jsme se chvíli po třetí 
hodině odpolední sešli na vlakovém nádraží v Břeclavi 
v počtu 9 lidí a to Vačky, TomR, Hup, Želva, Kouba, 
Chrostík a Štír, Káně a Majkl. O půl 4 jsme tedy 
nasedli na vlak směr Znojmo, který nás dovezl až do 
Hodonic, městečka sousedící s Tasovicemi. Při příchodu 
na chatu stojící nedaleko řeky Dyje jsme se setkali 
s Učněm, který zde byl už od rána s taťkou. Jako první 
jsme museli jít k nedaleké pumpě pro pitnou vodu, 
protože ta na chatě není. Dále jsme si zahráli u 
nedalekého splavu Hru na Skoty a Angličany, která 
skončila po 2 kolech nerozhodně. Protože jsme byli 
zpocení, tak jsme se rovnou vykoupali v řece. Po večeři, 
kterou si každý obstaral z vlastních zásob, jsme si 
zahráli simulační hru Obchod aneb jak funguje 
neviditelná ruka trhu. Hra spočívá v tom, že se všichni 
rozdělili na 3 skupiny a úkolem každé skupiny bylo 
nasbírat co nejvíce peněz. Ty se daly vydělat tím 
způsobem, že každá skupina mohla vyrábět různé tvary 
z papíru, přičemž každý tvar měl jinou hodnotu. Každá 
skupina ale měla různé materiálové možnosti, a tak se musela snažit formou obchodu zajistit si pro sebe co 
nejvýhodnější podmínky. Každá skupina měla simulovat jednu světovou oblast. Skupina A ve složení Želva, Kouba a 
Štír znázorňovala rozvinuté země západní Evropy a Severní Ameriky (měli hodně prostředků, jak výrobky vyrábět ale 
měli nedostatek materiálu). Skupina B ve složení Vačky a Chrostík představovali “asijské tygry“, tzn. Rychle se 
rozvíjející státy (hodně materiálu ale velký nedostatek prostředků). Skupina C ve složení Hup a TomR byli africké 
země, kteří měli nedostatek prostředků i materiálu. Na konci hry proběhla zpětná vazba, aby si kluci uvědomili, že to 
nebyla jenom hra, ale i znázornění skutečného světa a zjištění, jak to ve světě doopravdy chodí. Poté jsme si už 
jenom zazpívali a ukončili dnešní den skautskou večerkou… Druhý den ráno jsme začali písničkou, která byla zároveň 
úvodní k rozcvičce. Ta se nesla v duchu plnění Noemovy archy dvojicemi zvířat. Po společné snídani (každý přivezl 
buchty z domu) jsme měli čas na posezení družin se svými ohnivci, kde jsme si popovídali o družinových cílech na 
tento rok, o tom, jak by si fungování družiny představovali rádci a jak ostatní kluci. Dále byly na programu hry na 
týmovou spolupráci, kdy si ve třech aktivitách kluci vyzkoušeli, jak si pomáhat při ztížených podmínkách. Po svačině 
jsme nanosili na chatu dřevo, za odměnu za to, že nám chata byla půjčena a nic jsme nemuseli platit za ubytování. 
Zároveň jsme si nachystali dřevo na večerní oheň. Potom jsme se šli vykoupat a umýt ze sebe špínu z nošení dřeva. 
Ještě před obědem byl čas na dodělání bodů do registrační zkoušky. Na oběd nám Káně s Keckou uvařili výbornou 
cibulačku a k tomu langoše. Byly výborné. Po poledním klidu si kluci v Keckově programu na mapové značky, topografii 
a práci s mapou mohli splnit OP. Nakonec se to povedlo pouze TomRovi. Dál jsme se jeli projet proti proudu na 
kánoích, které máme v naší loděnici. Ke konci projížďky se našim rádcům, Hupovi s Vačkym povedlo otočit. Naštěstí 
hned u břehu a kousek od chaty. Následoval rituál na zahájení skautského roku a dokončení registračky na nedalekém 
Kopci zapadajícího slunce. Po příchodu zpět na chatu jsme si opekli večeři nad ohněm, zazpívali jsme si oddílové 
písničky, popovídali si o nejhezčích zážitcích z oddílového života a zakončili den skautskou večerkou…Poslední den 
načla písnička Mám príma den od Karla Plíhala, ve které se zpívá, že mě budík probudil až o půl devátý. Tak jsme tomu 
uzpůsobili i nedělní ráno. Po krátkém rozcvičení ve spacáku jsme se vžili do role krav a snažili jsme se napodobit 
krávu ve čtyřech pozicích, a to normální kráva, spící kráva, bláznivá kráva a mrtvá kráva. Před snídaní se mohli jít 
dobrovolníci naposledy vykoupat do řeky a ostatní chystali snídani.  Po snídani se vedení s rádcema domlouvalo na 
družinovém plánu na tento rok a mezitím se ostatní měli čas sbalit. Když jsme doplánovali, tak jsme se dali do uklízení 
chaty blízkého okolí a po pořízení společné fotky jsme chvíli po 12 hodině opustili chatu a vyšli směr vlakové nádraží. 
Po cestě jsme si zkusili skautskou pochodovou formaci ze Svojsíkových Základů junáctví a za zpěvu pochodových a 
pracovních písní nám cesta rychle ubíhala. Na nádraží jsme si ještě zahráli pár nových hříček a nasedli jsme na vlak 
směr domov. Na nádraží v Břeclavi jsme zakončili Gilwellským kruhem a rozešli se do svých domovů…. Zapsal Majkl 

CELOROČNÍ 
BODOVÁNÍ 

STAŘÍ VLCI  
1. Želva 1172 
2. Řízek 1163 
3. Kanár 1058 
4. Vačky 1024 
5. Kouba 1023 
6. Vevča 1010 
7. TomR 950 
8. Hup 938 
9. Miki 862 

10. Péťa Huňař 838 
11. Klikouš 778 
12. TomZbr 754 
13. TomHan 748 
14. Lukyn 717 
15. Tofík 643 
16. Lukáš Gajda 631 
17.  Kyli 582 
18. Palifuk 564 
19. Alan Martínek 551 
20. Hrášek 513 
21. Žabák 500 
22. Hříbek 489 
23. Hroch 471 
24. Lukáš Uher 368 
25. Zobin 358 

LIŠKY 
1. Honza 617 
2. Koloušek 586 
3. Vojta 571 
4. Štír 542 
5. Váva 486 
6. Kuba 471 
7. Martin Ž. 357 
8. Tomáš 54 

DRUŽINY 
1. Štiky 674,7 
2. Mloci 656,8 
3. Jestřábi 624,8 

 

Docházka 2013 / 2014  
1. Řízek Ø 96,07% (7 x 100%) 

2.Želva  Ø 91,89 (7x), 3.Kouba Ø 88,03 (5x) 
4.Vačky Ø 87,31 (5x), 5.Vevča Ø 86,30 (4x) 
6.Hup Ø 84.4 (5x), 7. Kolouch Ø 83,33 (3x) 
8.TomR Ø 81,78 (4x) 9.Miki Ø 80.32 (4x) 
10.Honza Chlumecký Ø  78,70 (3x) 11.Vojta 
Tichý Ø 78,14 (3x) 12.Kanár Ø 77,46 (3x) 
13.Tomáš Hanák 74,07 (1x), 14.Chrostík  
Ø 72,32 (2x), 15. Kuba Neuhauser Ø 72,21  
16.Klikouš Ø 70,83 (3x) 17.Štír Ø 69,99 (4x) 

 Kanároviny 
Sámo (?-658/659) 

 

„Marky a Franky hladce 

náš velký samovládce 
- jak je mu podobné - 
rozměnil na drobné " 

(z Krhútské kroniky o Sámovi) 
Sámo byl francký kupec. Po 

příchodu na slovanské území zjistil, že 
Avaři útočí na Slovany. Přidal se tedy 
ke Slovanům a pomáhal jim v boji. Za 
udatnost, kterou projevil, si ho zvolili 
svým vůdcem.  
„Tak se stalo, že Sámo založil první 
slovanskou říši. Oženil se pak s 
dvanácti slovanskými ženami, měl s 
nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a 
šťastně vládl 35 let. Všechny další 
boje,  jež za jeho vedení sváděli 
Slované s Avary, byly vítězné,“ zmiňuje 
se Fredegarova kronika. 

Sámova říše se rozrůstala a o 
pár let později se dostala do konfliktu s 
Franckou říší. Frankové napadli území 
Slovanů, byli však definitině poraženi 
v bitvě u Wogastisburgu. Po této bitvě 
Slované ještě dva roky útočili na 
Franskou říši. O Sámovi a jeho říši 
více informací nemáme. Veškeré 
poznatky čerpáme z Fredegarovy 
kroniky. Sámova smrt se odhaduje na 
rok 658 nebo 659 našeho letopočtu. 

 

 


