
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
únor - březen    

 
 
 
 

pátek 20. 2. 2015 Oddílovka na Lidické 
          16.30 oddílovka spojená s přípravnou   
          brigádou k horám, vede: Kecka, Majkl 
          přineste s sebou věci na naložení  
 

21. – 28. 2. 2015 Velká zimní výprava 
          Rokytnice v orlických horách 
          sraz v 7.45 na nádraží ČD 
pátek 6. 3. 2015 Závěrečná oddílovka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          doneste De, Do, ŽK, vede: Majkl s Keckou 

7. – 8. 3. 2015 Oddílové volno 
neděle 8. 3. 2015 Bohoušova akce 
          pro mladší rovery, informace v tomto týdnu 
pátek 13.3. 2015 16.30 Oddílová rada 
          v klubovně na Šilingrově ulici pro rádce a   
          OF, rádci předloží nachystané DV  
14.3. 2015 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, info na družinových  
          schůzkách a u rádců jednotlivých družin  
pátek 20.3. 2015 Schůzka mladších roverů 
          16.30  v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede: ? 
sobota 21.3. 2015 Ukliďme svět 
          13.00 sraz u TZ Kančí obora 
          brigáda do 16.00 hodin, potom táborák 
          vede Pancho 
pátek 27. 3. 2015 Závěrečná oddílovka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          doneste De, Do, ŽK, vede: Majkl s Keckou 

28. – 29.3.2015 Oddílové volno 
neděle 29.3. 2015 Turnaj v ping pongu 
          ve 14.41 hodin v klubovně na Šilingrovce 
          kdo má, nechť si vezme pálku 

Prosím pozor! 
Od v týdnu od 3. do 7.8.2015 

proběhne puťák pro OR na OR-avu 

   

 
 

                             Jiří Suchý, Jiří Šlitr 
Měli jsme kdysi míč        Ami7, D7, Ami7, D7 
pomalovaný pestře          G 
A tento pestrý míč        Ami7, D7, Ami7, D7 
na hlavu padnul sestře   G 
/:A sestra do něj kopla  C7 
A míč udělal hopla 
A náhle zmizel:/           G, Dmi7 E7, Eb7, D7, G 
 

Kde je ten míč? (Kde je ten míč?)  G, Ami7, D7 
Kde je ten míč? (Kde je ten míč?)  Ami7, D7, G 
Kde je ten míč? (Kde je ten míč?)  G, Ami7, D7 
Kde je ten míč? (Kde je ten míč?)  Ami7, D7, G 
 

Nastalo vzrušení, 
rozběhli jsme se krajem 
v nejasném tušení, 
že tu hru nedohrajem 
/:Po míči ani stopy 
Nikdo z nás nepochopí,  
kam náhle zmizel:/ 
 

Kde je ten míč? 
 

Prolezli jsme všechny světa strouhy  Emi 
Za tu dlouhou řadu let                      H, Emi, D 
A nikdo neví, kolik je v nás touhy      C, D7, C 
ten míč do hry vrátit zpět                H7, C7, D7 
 

Chodíme po dláždění  
brodíme se bahnem 
Kde cesta přímá není,  
milerádi zahnem 
Chcem najít každopádně 
Ten míč, který tak zrádně 
a náhle zmizel 
 

Kde je ten míč?  
 
 
 
 

Dokončení z druhé strany 
Někteří účastníci výpravy byli po projití průsmykem tak vyčerpaní, že se nezmohli ani na to, aby si po 
příchodu do chaty vysvlékli bundy. Do přenášení polen zlatokopům zpívalo Káně s Emčou pracovní písně. Cílem 
bylo nosiče povzbudit. Někteří po nich nejspíše chtěli hodit poleno. V neděli o půl osmé ráno propukla zlatá 
horečka. Naši zlatokopové se museli co nejdříve vyhrabat ze svých spacáčků. Nasadili si běžky a v blízkém i 
vzdálenějším okolí si zabírali jednotlivé claimy. Z těch celé dvě hodiny dolovali zlaté nugetky. Nejšikovnějšími 
lovci zlata se se stal Želva s Anýzskem. Těm pomohl rychlý nedělní start, při kterém si stihli zabrat čtyři 
claimy. Tato dvojice se tam pyšnila titulem nejlepší zlatokop v Americe. Když zlatá horečka opadla, sbalili 
jsme si věci do batůžků. Uklidili chatu a vydali jsme se směr nádraží. Domů jsme dorazili příjemně unaveni o 
půl páté odpoledne. 

 SEM TAM 
  

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc hladu 2015 
 

Druhý měsíc únor krátký 
pouští zimu svými vrátky 

Moje milá, už je čas 
jaro přijde mezi nás. 

 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
oddíl úspěšně vykročil do roku 2015 a my vám přinášíme druhý letošní Sem 
tam. V úvodu bych chtěl moc poděkovat Káněti, který měl na starosti registraci, 
a je to hlavně jeho zásluha, že jsme měli včas všechno vybrané a odevzdané. 
Hlavně díky velkému počtu nových mladších vlčat je nás nakonec registrováno 
o 3 víc než loni.  
Při obcházení kvůli registraci jsme se Vás, rodičů, ptali na termín Velikonoční 
výpravy a tábora. A dopadlo to tak, že o Velikonocích budeme v Adršpachu 
zůstávat až do pondělí (zájemci budou moct s Panchem odjet už v neděli) a 
stavba tábora začne už v sobotu 27.6. Děkuji všem, že nám takto vyšli vstříc. 
Během zimních měsíců docházka oddílu zase poklesla. V lednu to bylo až na 
smutných 55,8%! Doufám, že se s prodlužujícími dny zase vrátí i vaše chuť do 
skautování a už vás nebudou klátit žádné zákeřné nemoci.  
O Jarních prázdninách letos oddíl poprvé navštíví Orlické hory, tak snad nám 
bude přát, podaří a všechno vyjde podle představ. 
V letošním roce naše skautské družiny opět čeká Svojsíkův závod, ve kterém 
poměří své síly s bratry z Mikulova, Znojma, Lanžhota, Vyškova a Slavkova. 
Chceme dopadnout minimálně stejně dobře jako před dvěma roky, takže prosím 
všechny rodiče kluků v 6. a vyšší třídě, aby si zapsali datum 25.- 26.4. a pokud 
možno na tento víkend nic neplánovali. Závod se uskuteční ve Znojmě. 

Za vedení oddílu Učeň 
V měsíci vran oslaví své narozeniny: 

Ema (22), Kouba (15), Vevča (14), Lukáš Gajda (13) 
Lukáš Uher (12), Samuel Herauf a Lukáš Suchyňka (9) 

Gratulujeme!                                     
 



ZLATÁ HOREČKA NA MERCEDES 29.1. – 1.2.2015 
Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím. Tak znělo hlavní motto letošní výpravy o pololetních 
prázdninách.  Ty jsme společně s holčičím oddílem V trávě prožili na skautské chatě Mercedes u Nového 
Města na Moravě. Drsné akce na běžkách se letos zúčastnilo osmnáct odvážlivců. 
I vyrazili jsme v pátek ráno směrem k severu vlakem do Nového Města. Po zabydlení ve velmi malebné chatě, 
jsme vyrazili na běžkařský výcvik. Mnozí z nás na dvou prkénkách stáli poprvé v životě. Po hodině Káněcího 
výcviku, však plynulá jízda dělala problémy jen některým z nás. Abychom si naše nově nabyté běžecké 
dovednosti ještě procvičili, ve skupinách jsme si užili štafetové závody. Odpoledne jsme si také projeli 
běžkařský okruh a představovali si, že se na něm už za pár dní bude prohánět Gabča a další naše skvělé 
biatlonistky. Večer jsme si dělali legraci z Kecky a jeho běžeckého stylu. Na běžkách totiž neklouže, ale 
poskakuje. Z dálky je rozpoznatelný, kvůli svému jedinečnému dresu, který se skládá z XXXL černé mikiny a 
tepláků. Někteří mu navrhovali, že by se na světový pohár měl přihlásit a natřít to všem profíků. „A místo 
pušky budu střílet šípy z luku. Jen v ležce to bude obtížnější,“ přemýšlel nahlas Kecka. 
Před večeří všechny čekala výuka country tanců. První jsme se učili tanec zvaný Dlouhá řada a páni měli 
možnost volby. Ten druhý, kovbojská čtverylka, se tančil ve dvou kruzích po osmi tanečnících. Tentokrát si 
tanečního partnera vybíraly dámy. Všechny nejvíce pobavila taneční figura nazvaná pletla kytku v rozmarýnku. 

Což znamenalo, že se 
partneři a partnerky 
proplétali v kruhu. Na 
závěr nám Káně zahrál na 
kytaru, a my si naučené 
tance procvičili s hudebním 
doprovodem. 
Na večeři byla bramborová 
kaše s párkem. Večer se 
hrála Učňova psychohra. Ta 
měla odhalit naše 
charakterové vlastnosti a 
pomoci nám se vzájemně 
lépe poznat. Hráli jsme u 
toho různé scénky a notně 
diskutovali nad 
jednotlivými body. Na 
závěr večera Káně vytáhl 

kytaru. A my všichni zpívali. Nejdřív severské písně, které si pro nás náš kytarista připravil a pak naše 
nejroztodivnější hity. 
Ráno vedl rozcvičku Káně. Emča dělala na snídani chleba s vajíčkem. Brzy jsme se sbalili a vyrazili na půldenní 
výlet na běžkách. Jediný, kdo se nepřipojil, byl Káně, který chystal oběd a Jeleň, který se musel nutně učit 
na zkoušku. Celkem jsme ujeli osm kilometrů. Trasa byla příjemně upravená a především jsme si užívali 
dostatek sněhu. Jen lidí na hlavní běžkařské magistrále bylo dost. A tak se někdy stávalo, že jsme ostatním 
běžkařům zavazeli nebo je zdržovali. Všichni, i ti, co to na běžkách ještě moc nezvládali, si výlet užili a líbil se 
jim. I když první čtyři kilometry byly dosti do kopce. Cestou zpátky jsme si to vynahradili. Většinu času jsme 
jeli z kopečka. Pro některé to však bylo obtížnější, protože končili v prašanu vedle běžkařské stopy. 
Po výborném obědě, který se skládal z pórkové polévky a Káněcí indočíny s těstovinami, začala příprava na 
zlatou horečku. Naši zlatokopové si museli vydělat, co nejvíce peněz, aby si nakoupili jídlo a nářadí na těžbu 
zlata. Proto v okolí chaty chytali králíky nebo pašovali různé věci přes hranice z Mexika na jih Spojených 
států. Večer pak své peníze ještě rozmnožili v kasínu. U Káněte se hrálo Oko bere, Kulďase někteří poráželi 
v kostkách. Jelen hrál se zlatokopy mikádo a Emča je vyzývala na partičku Cinku. 
Po nákupu všech potřebných věcí, si je museli zlatokopové pronést Chilcootským průsmykem. To byla jedna 
z nejnáročnějších částí víkendového programu. Podle množství nakoupených věci, museli zlatokopové odnosit 
na kopec a poté zase snést dřevěná polena.  

BODOVÁNÍ 
leden 2015 

STAŘÍ VLCI 
1. Želva 189 
2. Hup 144 
3. Chrostík 129 
4. Řízek 126 
5. Miki 125 
6. Vevča 102 
7. Vačky 99 
8. Kanár 93 
9. Tof 92 

10. Jelen 85 
11.-12. Kouba 77 

 Kyli 77 
13. TomHan 73 
14. TomR 61 
15. Alan 60 
16. Martin P. 59 
17. TomZbr 41 
18. Lukáš G. 31 
19. Lukáš U. 28 
20. Štír 25 

VLČATA 
1. Mlčka 49 
2. Váva 44 
3. Tomáš P. 41 
4. Tomáš B. 29 
5. Honzík 28 

6.-7. Vojta T. 27 
 Tomík 27 

8. Aleš 24 
9. Samík 14 

10. Kuba N. 12 
DRUŽINY 

1. Štiky 65,8 
2. Jestřábi 60,5 
3. Mloci 52,4 

 

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

Staří vlci: 7-9 akcí, Lišky: 4 akce 
30 bodovaných, Ø 55,8 % 

 

 Kanároviny 
Mojmír II. 

(*871-†905/6) 
 

Mojmír II. byl posledním doloženým 
panovníkem, který vládl Velké Moravě. Narodil 
se jako prvorozený syn Svatopluka I.  a jeho 
ženy Svatožižně.Vlády se ujímá po otcově 
smrti v roce 894. Aby mohl klidně vládnout, 
uzavírá mír s Franky. Avšak Mojmírův bratr 
Svatopluk II., který spravuje Nitranské 
knížectví, se k nelibosti staršího bratra přidává 
k východním Frankům. Mojmír to bere jako 
zradu, a proto vyhlašuje Východofranské říši 
válku.Ve stejnou dobu se v Potisí usidlují 
Maďaři. Mojmír se s nimi spojuje a společně 
napadají franckou Panonii. Porážka je však 
nemine. 

Velká Morava se po prohře začíná 
postupně rozpadat. Roku 895 se odpojují 
Spytihněvovy Čechy. O další dva roky později 
vyhlašují Maďaři Moravanům válku. Jejich útok 
je však odražen. V letech 898-899 Frankové 
útočí na Moravu, aby zlomili Mojmírovu moc a 
dosadili na trůn Mojmírova bratra Svatopluka. 
Jejich snaha je marná. Svatopluk odchází i s 
franckými jednotkami zpátky do Bavor. 
„Potom však v 898. roce vtělení Páně vznikl 
mezi dvěma bratry z národa Moravanů, totiž 
mezi Mojmírem a Svatoplukem i jejich lidem, 
velmi vážný rozpor a svár, do té míry dokonce, 
že kdyby byl jeden z nich s to druhého svými 
silami dostihnout a zajmout, onen by byl nucen 
podstoupit rozsudek smrti. Tehdy pak král a 
císař, když se toto dověděl, poslal svá markrabí, 
totiž Liutbalda a hraběte Ariba a své bavorské 
velmože společně s ostatními svými věrnými na 
pomoc té straně, která v něj doufala a k němu 
se utekla, k jejímu osvobození a ochraně. Oni 
pak ohněm a mečem, jak jen mohli, své 
nepřátelé pokořili a pustošíce zemi je pobili.“ 

(Fuldské anály) 
Na francké hostině v roce 904 

zavraždí maďarského velkoknížete Kurszána i 
s jeho družinou. Maďaři žádají odplatu a 
vyhlašují Moravanům i Frankům válku. I když 
jsou Maďaři několikrát odraženi, v roce 905 
vojsko Moravu vyplení. Podle některých zdrojů 
je velkomoravský kníže zabit. O rok později se 
útok maďarského vojska opakuje. Vojáci 
nejsou úspěšní. Maďaři za šest měsíců svůj 
vpád opakují. Tentokrát je to pro 
Velkomoravskou říši definitivní konec. 

 

 


