
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
leden - únor ´15    
pátek 9. 1. 2015  
Závěrečná oddílovka 
16:30 v klubovně na Šilingrově ulici 
doneste De, Do, ŽK, vede: Majkl s Keckou 
sobota 10. 1. 2015 Zimní přechod Pálavy 
7.25 sraz na nádraží ČD (Staří vlci) návrat 16:30.  
pátek 16. 1 2015 16:30 Oddílová rada 
v klubovně na Šilingrově ulici pro rádce a oddílo- 
vé funkcionáře, rádci předloží nachystané DV  
18. 1. 2015 Družinové výpravy 
do okolí Břeclavi, informace na družinovkách a u 
rádců jednotlivých družin také se uskuteční  
Keramika na Duhovce – ve 13.30 U mamuta 
pátek 23. 1. 2015 Oddílovka 
16:30  v klubovně na Šilingrově ulici, 
vede: Majkl, Kecka 
30. – 1. 2. 2015 Výprava starých vlků  
Chata Mercedes u Nového Města n.M. 
informace uvnitř listu 
pátek 6. 2. 2014 Závěrečná oddílovka 
16:30 v klubovně na Šilingrově ulici, doneste De, 
Do a ŽK k obodování, vede: Majkl, Kecka 
pátek 13. 2. 2015 Oddílová rada  
16:30 v klubovně na Šilingrově ulici, pro rádce a 
oddílové funkcionáře, rádcové předloží 
nachystané DV, vede Majkl 
14. 2. 2015 Družinové výpravy  
do okolí Břeclavi, informace na družinovkách  
a u rádců jednotlivých družin  
pátek 20. 2. 2015 Oddílovka na Lidické 
16:30 oddílovka spojená s přípravnou brigádou 
k horám, vede: Kecka, Majkl 
21. – 28. 2. 2015 Velká zimní výprava 
            Rokytnice v orlických horách 
bližší informace v únorovém Sem - Tamu 
 

   

 
 

tradicionál z repertoáru mnoha skupin 
 

       E         F#mi    E   F#mi E F#mi E  
Dříve než slunce nad údolím začne hřát  
             F#mi      G#mi    H  F# H  
my na cestu dlouhou se musíme dát  
                 G#mi                  H F# H  
Až k vzdáleným horám, jež k nebesům ční  
       E     F#mi        E    F#mi   E F#mi  
I když únava krutá již schvátila nás  
  

Naše vůle vše zlé překoná, jdeme dál  
Nám zabloudit nedá na nebesích Pán  
Až se náš sen splní, najdem zlatej důl  
Na březích Sacramenta nás štěstí čeká  
  

Tududú.. 
 

Naše vůle vše zlé překoná, jdeme dál  
Nám zabloudit nedá na nebesích Pán  
Až se náš sen splní, najdem zlatej důl  
Na březích Sacramenta nás štěstí čeká  
Naše vůle vše zlé překoná, jdeme dál  
jdeme dál  
jdeme dál  
jdeme dál  
 

 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ 09 – 11/2014 
1. Hup 392 bodů 

2. TomR 307, 3. Vačky 289, 4. Miki 283, 5. Vevča 279 
6. Želva  278, 7. Řízek 275, 8. Kouba 274, 9. Chrostík 243, 10. – 11.Jelen a Kanár 237 
12. Hroch 233, 13. Alan 208, 14. Tofík 202, 15. TomZbr 197, 16. TomHan 192, 17. Štír 191 

18. Kyli 152, 19. Martin P. 128, 20. Lukáš G. 124, 21. Lukyn 45, 22. Hrášek 43 

VLČATA 09 – 11/2014 
1. Váva 172 

2. Honzík 126, 3. – 4. Tomáš B. a Mlčka 115,5. Tomáš P. 109, 6. Kuba N. 104, 7. Vojta T. 91 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc sněhu 2015 
 

Leden, leden 
přikryl vodu ledem, 

a kde včera byly louže, 
tam to dneska pěkně klouže. 

 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
máme tu pro vás první oddílový časopis roku 2015. Listuju si oddílovýma 
stránkama, co jsme za ten rok společně zažili. Bylo toho doopravdy dost. Však 
se taky podívejte. Alespoň taky po čase zabrousíte na oddílové stránky.  
Leden nám začíná pěkně zostra. Na prvních družinovkách navážeme na 
loňskou pomoc břeclavské charitě s Tříkrálovskou sbírkou. O víkendu pak 
proběhne nejtradičnější z našich akci - Přechod Pálavy, na kterou jste srdečně 
zváni i vy, rodiče. Během ledna vás taky navštívíme kvůli registraci v Junáku 
pro rok 2015.  
Letos to zatím vypadá, že bude zase zima „za sněhem“. S oddílem vyrazíme za 
sněhem hned dvakrát. Poprvé na konci ledna se Starými vlky společně se 
skautkami z dívčího oddílu pojedeme do Nového Města na Moravě nedaleko 
běžeckého okruhu, kde jsme trávili loňské jarní prázdniny. A o těch letošních 
zase zamíříme do Orlických hor. 
S novým rokem také začínají přípravy nového tábora. Pokud se nestane nic 
mimořádného, tak i letos se vypravíme k Podhradí nad Dyjí na naši novou 
louku. Tábor bude opět rozdělen na dvě části. Ta první pro Staré vlky v termínu 
27.6. - 5.7. Prosíme rodiče, aby chlapce omluvili z posledních dvou dní školy 
29. a 30.6. Je to kvůli tomu, že tábor je potřeba stavět o víkendu, kvůli dopravě 
materiálu na louku. Na váš názor se budeme ptát, když se u vás budeme 
stavovat kvůli registraci. V termínu 6.7. - 19.7. pak proběhne 48. oddílový tábor.  
Do nového roku 2015 Vám přejeme pevné zdraví, silné nadšení do oddílové 
činnosti a plno nejen skautských úspěchů (třeba na SZ…) Těšíme se na další 
spolupráci. 
                                                                                           za vedení oddílu Učeň 
 

 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
Sobotní ráno na této výpravě 
započal budíček hraný 
Kánětem na kytaru v podobě 
písně Josef muj kochany. 
Tahle píseň vyšla kdysi v Sem 
Tamu. V tom stejném Sem 
Tamu vyšel rozhovor s 
Oskarem, který byl pořízen při 
cestě z výjezdního zasedání 
oddílové rady do Prahy. To nás 
inspirovalo k tomu, udělat i 
zápis z této akce formou 
rozhovoru. 
Učeň: Jak se ti líbila klubovna 
třebíčských skautů, u kterých 
jsme spali, v porovnání s naší 
klubovnou? 
Miki: Jejich klubovna má lepší 
okolí, protože je uprostřed židovského města, ve kterém je spousta pěkných zákoutí. Naše klubovna je zase 
uklizenější. 
Učeň: Pověz nám, co se ti na výpravě nejvíc líbilo. 
Tomík: Asi služba, kde jsme vařili, umývali nádobí a pak i pekli cukroví, se kterým ale doma pomáhám i mamce. 
Učeň: Co se ti nejvíc líbilo na výpravě? 
Samík: Noční bojovka, kde jsme viděli všelicos, třeba různé strašidelné průchody. 
Učeň: Jak se ti líbila vycházka na rozhlednu? 
TomR: Vycházka byla docela dobrá. Jen nevím, kde první skupina narazila na to bahno, od kterého byla tak 
špinavá, protože my jsme ho skoro nikde nepotkali. Na rozhledně docela foukalo. Ještě bych chtěl čtenářům, 
sdělit ať i nadále čtou náš časopis a sledují náš web. 
Učeň: Jak se ti líbila večerní hra ve městě? 
Kouba: Byla dobrá. Líbilo se mi, že jsme se něco dozvěděli o židovském ghettu, ve kterém jsme spali. 
Učeň: Jak se vám povedlo pečení cukroví? 
Želva: Bylo dobré. Měli jsme zajímavý Emčin recept s uvařenými žloutky. Na celé výpravě se mi pak nejvíc 
líbilo ubytování v židovské čtvrti. 
Učeň: Čím si myslíš, že byla způsobená nízká účast na této výpravě? 
Vevča: Bylo to tím, že jsme se o výpravě pořádně nebavili na družinovkách. Třeba u nás ani nevím, proč tady 
nejsou Lukáš a Jelen. Navíc Vačky šel tím nejlepší vzorem, jakým mohl jít (silná ironie v hlase, Vačky totiž na 
výpravě nebyl). Informace o výpravě se k nám měli dostat víc dopředu. 
Učeň: Ať nám řekneš i něco pozitivního, tak co se ti na výpravě nejvíc líbilo? 
Vevča: Ligreto s Kánětem…ty to nahráváš? 
Učeň: Jak se ti líbila prohlídka synagogy a expozice židovské domácnosti a obchodu? 
Řízek: Líbilo se mi, že jsem si z prohlídky odnesl recept na židovské cukroví, které může mamka nebo babička 
udělat. Taky mě nadchl velký model židovské města. V synagoze mě pak zaujaly židovské svícny. 
Učeň: Co se ti nejvíc líbilo na celé výpravě? 
Aleš: Vycházka na rozhlednu, kde jsme objevili „typí“ Klubu českých turistů z plechu. 
Ema: Líbilo se mi, že jsme pekli cukroví a zpívali si u toho s klukama koledy a bylo to celé takové příjemné 
zpomalení. 
Učeň: Prozraď nám, jestli se s tebou ještě budeme moct potkat na nějaké oddílové akci. 
Ema: Já doufám, že ano a určitě se uvidíme na táboře v kuchyni. 

 

BODOVÁNÍ 
listopad 2014 

STAŘÍ VLCI 
1. Hup 92 
2. TomR 75 
3. Hroch 74 
4. Jelen 73 
5. Vevča 72 
6. Alan 70 

7. – 8. Vačky 65 
 Tof 65 

9. Lukáš G. 56 
10. Kanár 54 
11. Miki 53 
12. Řízek 50 
13. TomZbr 44 
14. Želva 30 
15. Martin P. 26 
16. Chrostík 14 
17. Kyli 13 

VLČATA 
1. Samík 57 

2. - 3. Honzík 56 
 Tomík 56 

4. Váva 55 
5. Tomáš P. 54 
6. Mlčka 40 

7. - 8. Kuba N. 37 
 Aleš 37 

9. Vojta T. 26 
DRUŽINY 

1. Mloci 72 
2. Jestřábi  70,4 
3. Štiky 29,2 

 

Docházka listopad 2014 
Všudybylové (100%) Hup, Honzík, Váva,   
  Tomáš P., Samík, Tomík 
Skorovšudové (75-99,9%) Vevča, TomR,  
  Jelen, Tof, Hroch, Alan, Mlčka, Aleš 
Akorátníci (50-74,9%) Vačky, Lukáš G., Miki,  
  Kanár, TomZbr, Řízek, Vojta T., Kuba N. 
Málobylové (25-49,9%) Martin P., Želva,  
  Tomáš B. 
Nikdebylové Kyli, Chrostík 

Staří vlci: 6 akcí, Lišky: 4 akcí 
27 bodovaných, Ø 66,3 % 

 

 Kanároviny 
Svatopluk I. 

Velkomoravský 
(*840 - †894) 

 

Svatopluk se lstí zmocnil 
velkomoravského knížecího stolce. Tak 
zradil svého strýce Rostislava I.. Svěřil 
Nitranské knížectví pod ochranu Franků 
a předal jim strýce. Sám se potom chopil 
vlády ve Velkomoravské říši. 

Svatopluk tak s Franky uzavřel 
mír. Musel jim však platit výpalné a 
uznávat jejich svrchovanost. Díky tomu 
měl Svatopluk volné ruce k expanzi na 
sever, jih a východ. Dobyl území kolem 
horního toku řeky Visly, Opavsko, 
Holasicko, kraj podél řeky Tisy, Čechy, 
Lužice a celou Panonii. 

Dalším z mnoha jeho úspěchů 
byl zisk papežské buly Industriae Tuae. 
Tou papež ustanovil Metoděje za 
Panonského arcibiskupa se sídlem na 
Moravě. A tak Morava patřila do léna 
svatého stolce a stala se rovnou 
Východofrancké říši. 

Zbytek života prožil Svatopluk 
poměrně klidně. Kromě válek, kterými 
nic neztratil, ani nezískal. Svatopluk na 
smrtelné posteli v roce 894 vyzval své tři 
syny ke svornosti. Což měla být účinná 
obrana proti sousedním nepřátelům. 
Bratři si mohli zabezpečit politickou moc 
ve své říši. Přestože legenda o třech 
prutech Svatoplukových hovoří o třech 
jeho synech, z historických zdrojů jsou 
známí pouze dva.  

První Mojmír II. se po otcově 
smrti stal velkomoravským knížetem. 
Druhý syn Svatopluk II. získal v léno 
nitranské knížectví. Jméno Predslava, 
třetího knížecího syna, zmiňuje historie v 
souvislosti se Svatoplukem pouze 
jednou. A to bez výslovného uvedení, že 
je jeho synem. Brzy po roce 894 došlo 
mezi syny k rozbroji a Velkomoravské 
říše se začala rozpadat. 
 



Velká zimní výprava  

ROKYTNICE 
v Orlických horách 
21. – 28.2.2015 

Základní informace:  
vedoucí: Luboš Pancho Richter, Vlastimil Pajda Kubát dále Majkl, Kecka, Klikouš… 
doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem 
sraz: v neděli 21.2.2015 v 7.45 hodin  na vlakovém nádraží v Břeclavi 
ubytování: penzion Terezka v Rokytnici v orlických horách 

www.penzionterezka.wz.cz 
s sebou: spacák, oblečení na spaní, teplé oblečení, dobré boty, přezůvky do budovy, 

lžíce na jídlo, láhev raději termoska na pití, případně náhradní převlečení,  
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůžek  

výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůlky a boty na běžky, oblečení – šusťáky nebo  
kalhoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhodné), spodky, lehčí 
šusťákovku (prodyšnou!) dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu 
nebo svetr  rukavice, čepici, návleky na boty proti padání sněhu do bot 
 

Omezené množství běžek, hůlek a botů bude možno zapůjčit na Duhovce 
(prosíme však zájemce o jejich zapůjčení ať si své požadavky zapíší do přihlášky) 

 

jídlo: jako obvykle každý něco vezme (bude upřesněno v únoru), část věcí nakoupíme 
               předem a Pancho je poveze autem, zbytek (pečivo apod.) budeme kupovat na  
               místě… Jídelníček a to, co budou brát družiny bude upřesněno taktéž v únoru 
program: hlavně výcvik na běžkách a výlety na nich v okolí Rokytnice 

možné je sjezdování  v Říčkách - jen pro zdatnější lyžaře – ne pro úplné 
začátečníky, výpravy na sněžnicích, hry na sněhu i v klubovně…  

cena: 2.000,- Kč (režisté 1.700,-), v ceně nejsou vleky 
návrat: v sobotu 28.2.2015 ve 15.53 vlakem EC od Brna 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU ZIMNÍ VÝPRAVU 
přihlašujeme našeho syna 

 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

Ne Velkou zimní výpravu do Rokytnice 21. – 28.2.2015 
 

A máme zájem o půjčení běžek výšky postavy:_________ a botů vel.________ 
 

 
v Břeclavi dne:_____________________     ____________________________ 
                                                                                         podpis rodičů 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


