
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 

říjen 2014    
 
pátek 17.10.2014 Společná schůzka vlčat 
          15.30 na Duhovce (Lidická 4)  

 

pátek 17.10.2014 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          S sebou přihlášky na Velkou podzimní 
          výpravu, vede: Majkl s Keckou 

 

25. – 29.10.2014 Velká podzimní výprava 
          do Znojma, Podyjí a na letošní tábořiště 
          více informací uvnitř listu 
          vede: Pajda, Kecka, Učeň, Káně ad.  

sobota 25.10. 2014 Vycházka vlčat 
          které nepojedou na Velkou podzimní    
          sraz v 9.00 hodin na klubovně, návrat do 
          12.00 tamtéž 

 

pátek 31.10.2014  Závěrečná oddílovka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE, DO,  
          ŽK, vede: Majkl 

 

1. – 2.11.2014 Oddílové volno 
 

pátek 7.11.2014 Oddílová rada 
16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 

          pro rádce a oddílové funkcionáře 
          Hlášení o DV v sbotu 8.11.2014 
 

sobota 8.11.2014 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, informace na    
          DS a u rádců jednotlivých družin 
          Hlášení předloží rádci na OR v PA 7.11.  
 

sobota 8.11.2014 Výprava vlčat  
          do Mikulova, informace na DS a e-mailem 
 

pátek 14.11.2014 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          společná s vlčaty, rádcové předloží     
          nachystané DV vede: Majkl, Kecka 

 

15. – 17.11.2014 Oddílové volno 
Chystáme ale první z výprav pro rádce 

Pravděpodobně na naši chatu pod Javorinou 

   

 
 

Hudba,text: Richard Krajčo, Kryštof 
 

E                     Aadd9 
I letos na podzim mi buší, 
E                             Aadd9 
však o trochu pomaleji než se sluší, 
E                              Aadd9 
můj metronom temporytmů, já tuším. 
     F#mi                    E 
Si pomalu zvykám a slzy polykám... 
 

Ty, veslaři zaber a mořem utrmácenou.  
Na skálu najeď mou loďkou rozkymácenou. 
A až ztratí se blankyt z mých slaných očí,  
úplně snadno dopadnu na dno... 
E             Aadd9 
Srdce mé proletí střepem, 
E         Aadd9  Hadd9 
srdce mé skončí, skočí. 
E             Aadd9 
Srdce mé proletí střepem, 
E         Aadd9  Hadd9 
srdce mé skončí s tepem. 
E         Aadd9         E 
Srdce mé je kůň s handicapem. 
 

Pak vteřinou proteče mých tisíc roků 
a i když sprintuji život mi uteče v jediném kroku, 
odevzdávám se tmám, trochu to studí... 
Co stát se má, stane, až noc splyne s ránem. 
 

Pak srdce mé proletí střepem, 

srdce mé skončí, skončí. 
Srdce mé proletí střepem, 
srdce mé skončí s tepem. 
Srdce mé je kůň s handicapem. 

 

Více najdete na: 
http://plamen.skauting.cz/ 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc padajícího listí 2014 
 

Říjen barevný je sen,  
podívej se do oken.  

Žlutá, červená a hnědá,  
malíř říjen plátno hledá.  

S každým lístkem dal si práci  
A znovu se k němu vrací. 

 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
          Září je za námi a oddílová činnost začíná pomalu nabírat na obrátkách. 
Složení družin si ještě bude chvíli „sedat“, než se ukáže, kdo vlastně bude 
v docházce na oddílové a družinové akce pokračovat a kdo už se jen tak vytratí. 
Mělo by tomu napomoct dokončení registrační zkoušky. Prosíme tedy 
všechny rádce, aby na tom s družinkami zapracovali, aby již na Velké 
podzimní výpravě mohli další ryzí Plameňáci složit svůj oddílový slib. 
          Další věcí, kterou musíme do konce října dokončit je každoroční 
odevzdání přihlášek do ZÚ KLM (Staří vlci a Vlčata), abychom mohli využívat 
výhod z tohoto členství plynoucích. Přihlášky zasíláme v papírové podobě 
společně se Sem-Tamem a přihláškami na Velkou Podzimní výpravu. Prosíme 
rodiče, aby si zkontrolovali, případně opravili, údaje v přihlášce a podepsanou 
nám ji poslali na Oddílovou schůzku v pátek 17.10.2014. Děkujeme. 
          Závěrem bych se rád zmínil, že jsme s Káněteme a Kavkou zahájili svá 
studia na VŠ a na vedením oddílu již nemáme tolik času, jak bychom si přáli. 
Děkujeme hlavně Keckovi s Majklem, že se ujali některých našich povinností a 
prosíme rodiče, aby byli shovívaví a měli s námi strpení, pokud nebude 
zpočátku fungovat vše jako dřív. Věříme, že až se zaběhneme, tak najdeme i 
více času na oddílovou činnost.                                         Za vedení oddílu Učeň 
 
 
 

Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 624.01 Svatopluk Břeclav 
Děkuje společnosti Tempos a.s. za sponzorskou pomoc, 

kterou našemu středisku poskytla při úklidových pracích na klubovně 



ZE VZPOMÍNEK ČLENŮ 
 

Netušil jsem, že na podzimní výpravu roku 2004 
nikdy nezapomenu. Byla to vlastně první velká 
akce, kterou jsem v oddíle zažil (když nepočítám 
tábor.) Samozřejmě, jako malé desetileté vlče 
jsem byl ze všeho nadšený a většina věcí se mi 
líbila. Pamatuji si to velice dobře. V pošmourném 
podzimním dnu jsme kráčeli rozbláceným polem, 
všude díry s kalužemi. Na sobě těžký batoh – 
pytel, který se mi těžko nesl, a tak jsem 
zaostával. Dnes již bývalý člen Jarab mi nabídl 
pomocnou ruku – vyměnil si se mnou ten batoh. Oh, 
jaká to byla úleva.  S promočenými (a to jedinými!) 
botami jsem došel na místo, které mám snad ze 
všech nejraději – Bobří hrad. Je to dřevěný srub 
z počátku minulého století, bez elektřiny a 
vodovodu. Svítí se vněm svíčkami a plynovými 
lampami, topí se dřevem, vaří se na starých 
kamnech a pro vodu se chodí k pumpě. Vždy si 
připadám jak před sto lety! Nejen ubytování, ale i 
program stál za to. Poprvé jsem s Pajdou a 
ostatními vařil v lese v kotlíku bramborový guláš, 
poprvé jsem si zaběhl Setonův běh, poprvé jsem 
okusil tu nepopsatelnou atmosféru, to kouzlo, 
které výpravy mívají. A myslím, že i třeba Učeň na 
ni vzpomíná. Však tam také dostal svou přezdívku. 
Naštěstí, ta moje původní (Řízek) se neujala, a já 
tak mohu býti dravcem. Závěrem. Co bych za to 
dal, být ve Vašich letech a užívat si výpravy 
z pozice vlčat či skautů. Nenechte si je ujít! 
Věřte mi a pojeďte s námi třeba na tu nejbližší – 
velkou podzimní do Znojma.                            Káně 

 
 

Kalendář vícedenních  
oddílových akcí 2014/2015 

 

25. – 29.10. 2014 Velká podzimní výprava 
          Znojmo, Podyjí, tábořiště  
 
5. – 7.12.2014 Mikuláš ve Vídni 
          (výprava oddílové rady) 
 
19. – 21.12.2014  Vánoční výprava Třebíč 
 
30.1. – 1.2.2015 Výprava OR na běžky  
          Chata Mercedes Nové Město n.M. 
 
21. – 28.2.2015  Velká zimní výprava 
 
2. – 5.4.2015  Velikonoční výprava Dědov 
          (Teplicko-Adršpašské skály) 
 
1. - 3.5.2015 Výprava oddílové rady 
          (Český Kras?) 
 
20. – 21.6.2015 Předtáborová výprava 
          oddílové tábořiště u Podhradí n.D. 
 

Prosíme rodiče, aby při plánování velkých 
rodinných akcí, oslav apod., přihlédli, pokud to 
bude možné, aby se nekřížily s těmi 
oddílovými. Aby se jich chlapci mohli zúčastnit 
v co největší možné míře, protože víkendové či 
ty opravdu velké – prázdninové akce jsou 
nejlepší přípravou na letní tábor 
 

Po přečtení Káněcích vzpomínek přidám pár na 
tu mou první velkou výpravu s oddílem. Proběhla 
v roce 1975 na chatě u Vranovské přehrady u 
Bítova. Batoh jsem měl tak nemožný, že jsem 
spacák musel nést v ruce, a nikdo mi s ním 
nepomohl. Od té doby si pamatuju, že se vše 
musí sbalit „na záda“. Navštívili jsme oddílové 
tábořiště „U žabího jezírka“ a velkým dojmem 
na mne tehdy zapůsobilo, jak se kluci rozběhli 
po louce a vykřikovali: „Tady jsme měli 
stan…tady stála kuchyň…tady byl věčný oheň“. 
Vrcholem byla šišková bitva o strážní věž, 
kterou jsem svým povedeným hodem rozhodnul 
ve prospěch oblehatelů a tehdy mne plácali po 
zádech i starší členové, ke kterým jsem teprve 
nesměle vzhlížel. Nezapomenutelný pocit. Pajda 

BODOVÁNÍ 
září 2014 

STAŘÍ VLCI 
1. Hup 142 
2. Kouba 127 
3. Vačky 123 

4.-5. TomR 110 
 Želva 110 

6. Kanár 105 
7. Štír 92 
8. Řízek 83 
9. Miki 82 

10. Chrostík 81 
11. Hroch 71 
12. TomHan 70 
13. Kyli 63 
14. Vevča 60 
15. Jelen 57 
16. Tof 51 
17. Martin P. 48 
18. Lukyn 45 

19.-21. Hrášek 43 
 Alan 43 
 TomZbr 43 

DRUŽINY 
1. Jestřábi 84,6 
2. Štiky 79,4 
3. Mloci 77,1 

 

Docházka září 2014 
Všudybylové (100%) Vačky, Hup, Kouba 
Skorovšudové (75-99,9%) TomR, Miki,  
  Kanár, Želva, Řízek, Štír 
Akorátníci (50-74,9%) Vevča, Jelen, Tof,  
  Lukyn, Hroch, Martin P., Kyli, Chrostík,  
  TomHan 
Málobylové (25-49,9%) Hrášek, Alan, TomZbr 
Nikdebylové Lukáš G., Kuba R., Lukáš Uher,  
  Žabák 
Staří vlci: 8 akcí 21 bodovaných, Ø 66,7 % 
 
 

V měsíci padajícího listí 
oslaví své narozeniny 

Martin Stöhr – Netopýr – 34 let 
Petr Huňař – Chrostík – 12 let 

Ondra Herlog – 8 let 
Gratulujeme 

 Kanároviny 
Mojmír I. (?-846) 

 

Po smrti Sáma kroniky o 
Moravě mlčí. Je to doba, do které patří 
Libuše, Přemysl Oráč a další legendární 
postavy, které však nejsou historicky 
doloženy. Světlo nám do problému vnáší 
až tzv. Bavorský geograf.  

Dovídáme se, že někdy kolem 
roku 830 vládl v Moravském knížectví 
jistý Mojmír. Měl velmi dobré vztahy 
s Franky.  Rok po svém nástupu na 
knížecí stolec dobyl Nitranské knížectví, 
kterému vládl kníže Pribina. 

Pribina utekl k Frankům. Ti 
mu svěřili vládu nad Panonii (dnešním 
Maďarskem). Dále víme, že získal 
území severního Dunaje. 

Mojmír podporoval 
křesťanské mise z Pasova a 
pravděpodobně byl pokřtěn biskupem 
Reginharem.  

Kníže Mojmír zřejmě zemřel v 
bitvě s Ludvíkem II. Němcem v roce 
846. Ludvík na trůn dosadil Mojmírova 
synovce Rostislava.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Velká podzimní výprava 
Znojmo 25. – 29.10.2014 

 
sraz: v sobotu 25.10.2014 v 9.15 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
ubytování: v klubovně skautského střediska ve Znojmě 

 http://www.znojmo.skauting.cz/stredisko/klubovna/  
s sebou: spacák + karimatku + oblečení na spaní, přezůvky do ubytovny, 

oblečení na program venku i uvnitř, dobré boty, případně náhradní 
převlečení, hygienické potřeby (kartáček, pastu na zuby, mýdlo, ručník, 
hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce ad.) 

bodováno: věci na DS, kroj, svíčku, kapesní nůž – případně upřesníme na DS 
jídlo: společné – každý s sebou vezme: ¼ kg cukru krupice, 1 citron, 1 klobásek,  
          2 velké brambory, ½ chleba,1 vejce na tvrdo, 1 velká cibule, čaj ¼ krabičky  
družiny: (nakoupí a vezmou potřeby na určená jídla pro celý oddíl!) 
Mloci: 5x špagety, rajčata, vepřové plec (2 kg), boloňská omáčka 4 sklenice, 1 perla   
          tvrdý sýr 40 dkg, 1 pomazánkové máslo, sádlo 
Štiky: 3 krabičky taveného sýru, 300g tvrdého sýru, mletá sladká paprika, 4x těstoviny, 
          1 kg uzeného masa, 1 smíšené máslo Bonjour, 1 l oleje,  
Jestřábi: 2 pom. másla, 2 kg hladké mouky, práškový puding vanilkový na 4 litry, 3 mrkve 
          3x KusKus, 2 papriky (klidně kozí roh-mírně pálivá), 1 okurek, popř. pár rajčat 
Roveři: 2 marmelády, holandské kakao, 2 balíčky čočky, 8 jemných párků, 3 velké mrkve, 
          1 smíšené máslo Bonjour, 6 l mléka 
program: oddílová XIII. (podle celoročního plánu práce) výpravy do Podyjí  

návštěva oddílového tábořiště, hry a jiné kratochvíle 
cena: 600,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: ve středu 29.10.2014 ve 14.29 hodin vlakem od Znojma 

 

Přihlášku odevzdejte na OS 17.10.2014, nejpozději na srazu 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU PODZIMNÍ VÝPRAVU 
Znojmo 25. – 29.10.2014 

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

na velkou podzimní výpravu Znojmo 25. – 29.10.2014 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 600,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Předběžně počítáme s účastí našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
na těchto víkendových akcích 

 

 5. – 7.12.2014  Mikuláš ve Vídni, výprava oddílové rady 
 19. – 21.12.2014 Vánoční výprava Třebíč 
 30.1. – 1.2.2015  Výprava OR chata Mercedes, Nové Město n.M. 
 21. – 28.2.2015 Velká zimní výprava Vrbno pod Pradědem 
 2. – 5.4.2015  Velikonoční výprava Dědov 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dotazník pro rodiče říjen 2014   jméno:_______________________________ 
 
Vážení rodičové, 
touto cestou bychom chtěli Vaše děti motivovat k lepší práce ve škole a doma, 
vaše hodnocení těchto „jejich aktivit“ zařazujeme i do oddílového bodování. 
Ohodnoťte jednotlivé kategorie známkami od 1 do 4, podobně jako ve škole 
(zakroužkujte nebo zakřížkujte), buďte soudci přísnými a spravedlivými, aby 
body takto získané byly řádně zasloužené… 
Připomínky, vzkazy, omluvenky z akcí za uplynulý měsíc nám, prosím, pište 
na druhou stranu. Děkujeme 
 

1. Do školy se doma připravuje   1 2 3 4 
 
2. Doma pomáhá    1 2 3 4 
 
3. Chování k rodičům, sourozencům 1 2 3 4 

 
 

_________________________ 

                                                                                              podpis rodičů   

 


