
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
červen 2015 ad    

 
 
 
 

ST 17. 6. 2015 Rodičovská schůzka 
          v 18:00 v klubovně v Šilingrově ulici 
          Pro všechny rodiče, kteří mají nejasnosti     
          před letním táborem. Možnost odevzdat  
          přihlášky a zaplatit tábor. Vede Káně 
 

19. – 21. 6. 2015 Předtáborová výprava  
          tábořiště Podhradí nad Dyjí 
          Akce pro staré vlky a starší vlčata. Výro-       
          ba týpíovek, příprava tábořiště, výpravy  
          do okolí, koupání, hry. Spaní ve vlastních  
          stanech. Každá družina uvaří jedno teplé  
          jídlo pro ostatní. Snídaně vlastní.  
          Vezměte si pracovní oblečení a rukavice. 
          V pátek sraz na nádraží ČD v 15.15. 
          Vrátíme se v neděli ve 14.30 tamtéž 
          vede:Káně a Kecka 
 

Pa 27. 6. 2015 Závěrečná oddílovka 
          v 16:30 v klubovně v Šilingrově ulici 
          vede: Učeň 
 

28. 6. – 19. 7. 48. tábor oddílu Plamen 
          tábořiště Podhradí nad Dyjí 
          Zavazadla si doneste na páteční   
          závěrečnou oddílovku. V sobotu 28. 6.    
          sraz na nádraží ČD v 7:07. Jídlo a pití na  
          celý den. 
          Vlčata na tábor odjíždějí s Kavkou.   
          Sraz v pondělí 6. 7 na nádraží ČD v 9:09. 
          O návratu z LT budeme rodiče  
          informovat na Návštěvním dnu. 
 

SO 11. 7. 2015 Návštěvní den na táboře 
          tábořiště v Podhradí nad Dyjí 
          Uvítáme všechny rodiče, kteří budou chtít  
          potěšit svá dítka na táboře. Program  
          začíná v deset hodin dopoledne, s  
          obědem pro vás počítáme. Můžete se  
          těšit na vyjížďky na lodičkách, lukostřelbu  
          nebo prusíkování. Večer se sejdeme u  
          táborového ohně. Rodiče mohou na  
          tábořišti přespat ve svých stanech a odjet  
          v neděli ráno. S sebou sportovní oblečení  
          a obuv. Zodpovídá: Kecka 
 

3. – 8. 8. 2015 Přechod Oravy 
          Akce pro starší vlky, vedení, přátele  
          oddílu. Toulky po slovenském pohoří  
          Orava. Spaní ve vlastních stanech a  
          vaření ve dvojicích (trojicích). Všechny  
          věci si neseme na zádech. Informace  
          ještě upřesníme. Vede: Učeň s Pajdou 
 

   

 
 

A                        D 
Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš,  
A                D 
zápalkou škrtni jemně,  
A                        D 
zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš,  
A                      D  
zimou se celá třeseš, proč venku stojíš?  
 A 
Pojď dál, prosím tě, nenech se, prosit se dál  
 D 
nenech se.  
 

Sedíme na pavlači, přichází ráno,  
tobě se lesknou oči,  
sedíme na pavlači, přichází ráno  
a mně se hlava točí.  
Pojď dál, prosímtě, nenech se, prosit se dál,  
nenech se?  
F#mi                  E 
Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí,  
 A 

Magdaléno, tvoje vlasy,  
F#mi                    E 
leží pod mou postelí, a i když jsme to nechtěli,  
A 
oblíkáš se, pročpak asi,  
F#mi                  E 
hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí  
A 
jsem sám.  
 

Stojíme na rozcestí a zvony zvoní,  
daleko od bolestí,  
stojíme na rozcestí a zvony zvoní,  
možná nás čeká štěstí.  
 

Pojď dál. Prosímtě nenech se, prosit se dál,  
nenech se.  
 

Hodiny se zastaví …  
… máš těžký srdce a mokrý řasy,  
když vycházíš ze dveří, tak sama tomu nevěříš,  
nenech se!  
--------------------------------------------------------- 
 
Přespání před začátkem školního roku 
          z neděle 30. na pondělí 31. 8. 2015 
          Společná akce pro vedení, rádce a  
          podrádce, kteří budou plánovat následující   
          oddílový rok. Místo a čas upřesníme. 
          vede: Učeň 

 SEM TAM 
  

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc růží 2015 
V červnu už se červená 
každá druhá jahoda. 
I třešně se červenají, 

špačci z toho radost mají. 
Nejen špačci, děti taky. 

Když nepřijdou černé mraky, 
třešněmi se budou cpát 
a s peckami bojovat. 

 
 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
stejně jako předloni  i letos dvě naše hlídky postoupily do krajského kola 
Svojsíkova závodu. Zúčastnili jsme se ho 5.-7. června v Boskovicích. Jestřábi 
nakonec obsadili 8. místo a Štiky 17. místo. Nutno poznamenat, že bohužel je 
toto umístění ovlivněno tím, že Jestřábi nestihli absolvovat jedno stanoviště a 
Štiky dokonce dvě. I přes to si myslím, že kluci oddílu rozhodně ostudu 
neudělali a jsme na ně moc pyšní. Wašte. 
Tábor se nám blíží mílovými kroky. Máte to jako já, že když zavřete oči, vidíte 
louku v Podhradí, drakary v přístavu, cestu s kárkou pro vodu a další obrazy, 
které si spojujete s loňským táborem? Za necelý měsíc to všechno znova 
začne! A pokud se vám nechce čekat ještě tři týdny, přidejte se k Předtáborové 
výpravě na tábořiště 19.-21. června !  
Na závěr bych chtěl upozornit rodiče, že jsme změnili datum předtáborové 
schůzky na středu 17.června od šesti hodin odpoledne v klubovně. Můžete se 
nás doptat na případné nejasnosti. Je to také ideální příležitost pro zaplacení 
tábora. Moc se všichni těšíme, až za námi na tábor 11. července přijedete. 

za vedení oddílu Učeň 
V měsící růží oslaví svoje narozeniny: 

Pancho (61) Káně (21), Martin Pavlačka (12) 
Honza Chlumecký (11), Jáchym Vaňka (10),  

František Ondra (10), Adam Zima (9) 
Gratulujeme!        



PUŤÁK OKOLÍM PÁLAVY 8. – 10. 5. 2015 
 

1. den: V pátek v 9:00 jsme se sešli na Břeclavském nádraží s oddílem YMCA skautů, ovšem bez 
roverů. V Sedleci nám Hup vysvětlil, jak bude pokračovat naše další cesta. Hledali jsme obálky se 
šiframi, které nám určovaly kudy dál. Rozdělili jsme se na tři družiny a po vyluštění všech hlavolamů 
jsme došli na Svatý kopeček. Moje družina bloudila. Nakonec jsme směr našli. Co musím zmínit,  byl 
nádherný zatopený lom na okraji Svatého kopečku. A protože bylo vedro, smočili jsme aspoň  nohy a 
Vevča nakrmil labuť přímo z ruky. Na Svatý kopeček jsme přišli poslední, ale za ten lom to stálo. Když 
jsme přišli na klubovnu v Mikulově, tak proběhlo několik her. Všechny byly super a snad nejzajímavější 
byla bojovka v ulicích starobylého Mikulova, která trvala až do tmy. Poté byla večeře a zpívání. 2. den: 
Ráno jsme se všichni vzbudili, ale už bez Káněte. Ten se brzo ráno odjel domů učit. Hned po rozcvičce 
a snídani jsme se vydali na Šibeniční vrch. Tam nám pán z CHKO pověděl něco o Pálavě. Za to jsme 
spálili několik hromad dřeva. Všichni (hlavně Majkl) si mysleli, že to bude jenom škrknutí sirkou, ale 
nakonec se ukázalo, že to byla pěkná makačka. Vydali jsme se zpátky na klubovnu. Tam jsme se sbalili a 
šli delší cestou přes lom. V průběhu cesty se oddělil Kecka. V lomu jsme se okoupali, voda byla velice 
studená i přesto úžasná. Vevča zase nakrmil labutě. Vyšli jsme dále do Klentnice, kde měla být chata, 
ve které jsme měli přebývat druhou noc. Když jsme byli na začátku vesnice, škemral  Martin o návštěvu 
svojí babičky. Učeň mu to nedovolil a řekl mu, že má otravovat Majkla. Večer bylo družinové vaření. 
Jestřábi a Mloci dělali tradiční  guláš a Štiky, aby byly originální, dělaly krokety. Den jsme zakončili 
poklidnou debatou o YMCE a jiných věcech. Většina lidí spala venku pod širákem, což bylo pro mnohé z 
nás poprvé v tomto roce. 3. den: Odjel Učeň. Uklidili jsme okolí chaty a vydali se přes Dunajovické 
kopce (nádherné pohledy na Pálavu) do Březí. Na kopcích strašně foukalo. Některým odlétalo oblečení 
a jiným svačiny, které jsme dojídali. Do Březí jsme netrefili, ale došli jsme do jiné vesnice jménem 
Dobré Pole, ve které byla naštěstí také vlaková zastávka. A pro všechny… dej si deset! zapsal Miki 
 

 CELOROČNÍ BODOVÁNÍ 
prosinec - březen 2015 

STAŘÍ VLCI 
1. Želva 495 
2. ??? (hádej kdo to je?) 428 
3. Hup 420 
4. Vevča 413 
5. Řízek 413 
6. Kouba 346 
7. Chrostík 342 
8. Vačky 325 
9. TomR 306 

10. Miki 296 
11. Kanár 280 
12. Tof 267 
13. TomHan 238 
14. Alan 220 
15. Jelen 209 
16. TomZbr 206 
17. Kyli 198 
18. Martin P. 195 
19. Hroch 155 
20. Lukáš U. 43 
21. Štír 25 
22. Honza 23 

VLČATA 
1. Samík 172 
2. Mlčka 166 
3. Tomík 131 
4. Vojta T. 117 
5. Váva 110 
6. Aleš 106 
7. Tomáš P. 93 
8. Honzík 81 
9. Tomáš B. 54 

10. Kuba N. 53 
 

 
Vážení rodiče, přináším Vám  
pár informací k letošním táborům. 
Přihlášky na tábory by už měly být odevzdané!!! 
Schůzka s rodiči ohledně táborů se koná ve středu 
17. 6. v 18:00 na klubovně. (pozor, na přihlášce je 
to chybně). Na schůzce Vám sdělíme detailnější 
informace. Rovněž zde můžete i zaplatit poplatky 
za tábory.  
Kluci budou potřebovat čarodějnický hábit – 
kostým. Inspiraci hledejte v knihách či filmech o H. 
Potterovi 
Na 1. část se odjíždí již 27. 6. 2015 a na druhou část 
se odjíždí 6. 7. 2015, vracíme se všichni 19. 7. 2015  
jedna z letošních novinek bude, že na táboře 
nebudeme používat po celý pobyt veškerou 
elektrotechniku (hodinky, mobil, MP3,…).  

 Kanároviny 
Vratislav I (*888-†921) 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Český kníže Vratislav se narodil roku 
888 na Levém Hradci. V roce 906 si bere za 
manželku Drahomíru z kmene Stodoranů, 
který pochází z Braniborska. Po smrti svého 
staršího bratra Spytihněva se v roce 915 
stává českým knížetem. O rok později 
nechává postavit baziliku svatého Jiří na 
Pražském hradě, kde je též později 
pochován. Vratislavovi se narodilo sedm 
dětí, z toho dva synové, Václav (později 
svatý) a Boleslav I. Z pěti dcer toho víme 
něco více jen o Střezlislavě. Byla provdána za 
Slavníka, zakladatele rodu Slavníkovců. Osud 
zbylých dcer není znám. 
          Za vlády Vratislava je České knížectví 
často ohrožováno Maďary. Kníže umírá při 
obraně země v roce 921. Po jeho smrti 
vznikají stále častěji politické problémy, 
které způsobují především konflikty mezi 
jeho matkou Ludmilou a ženou Drahomírou. 
Nemohou se spolu domluvit na výchově 
malého Václava a hlavně nad vládou 
v knížectví. Spor vyvrcholí uškrcením 
Ludmily. Václavovu babičku zabili 15. září 
921 na Tetíně Tunna a Gommon, dva 
vikingští družiníci kněžny Drahomíry. Kanár 
-------------------------------------------------------- 
Tyto vymoženosti proto nebude nutné na tábor 
brát! Ovšem vedoucí bude mít u sebe po celou 
dobu mobil pro případ nutných hovorů. 
Nemusíte se proto bát. Za vedení tábora Káně 

 


