
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

duben 2015    
 

 
 
 

pátek 27. 3. 2015 Závěrečná oddílovka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          doneste De, Do, ŽK, vede: Káně s Keckou 

 

28. – 29.3.2015 Oddílové volno 

 

neděle 29.3. 2015 Brigáda na klubovně 
          ve 13.31 hodin v klubovně na Šilingrovce 
          je potřeba zaházet plácek před klubovnou  
          hlínou, když nás bude dost bude to raz dva 
          s sebou pracovní oblečení, rukavice ad. 

 

    neděle 29.3. 2015 Turnaj v ping pongu 
          ve 14.41 hodin v klubovně na Šilingrovce 
          kdo má, nechť si vezme pálku, vede Kavka 
 
 

2. – 6. 4. 2015 Velikonoční výprava 
          Do Adršpachu- informace uvnitř listu 

 

pátek 17. 4. 2015 Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede: Majkl  

 

18. – 19. 4. 2015 Oddílové volno 

 

pátek 24. 4. 2015 Výroční táborák 
          Letos oslavíme 47. výročí založení oddílu 
          sraz v 16.30 na Duhovce (po skončení 
          budeme na domečku přespávat) 

 

25. – 26. 4. 2015 Oblastní kolo SZ 
          Do Znojma budeme odjíždět společně po  
          přespání na Duhovce. Bližší informace v  
          týdnu před akcí. 

   

 
 

hudba a text: Jaromír Nohavica 

Ami                   C       G               

V čele šly panny, celé bosé byly 

        Ami    

a nesly Moranu  

Ami                    C       G               

Za nimi chlapci kvítka pod košilí,  

          Ami    

klobouky na stranu  

F                C 

Ve stájích ržáli valaši  

  Dmi      G7         Ami 

a havran krákal k úsvitu,  

F                   C 

za stodoličkou, za naší  

Ami G C G C  G Emi D G C  E  Ami 

Gaudeamus igitur gaudeamus igitur 

 

Když vítr zadul  

Morana jak sosna chřestila větvemi  

Úplně vzadu, zima neúprosná ležela při zemi.  

 

Ten průvod jara ještě v plínkách  

sunul se pomalu, od úst šla pára,  

led o ledy břinkal a bylo Tří králů  

 

Šly panny s chlapci, přímrazky je zábly  

a hřála naděje, dva zvony bily,  

jeden pro konstábly, druhý pro zloděje       
 

Dokončení z druhé strany 

slibovali věrnost svému oddílu. Na závěr 

dostali turbánek, který v oddíle má málokdo. 

7.den pátek jsme mohli jít buď na běžky, 

nebo na sněžnice. Na běžky jsme šli jenom 

čtyři. Jeli jsme stejnou trasu jako včera. 

Dorazili jsme ale o dvě hodiny dřív a pak jsme 

měli volno. Navečer jsme přemluvili Pajdu, aby 

nám zahrál na kytaru. Mezi třemi až čtyřmi 

písničkami nám dával logické hádanky. Poslední 

den v sobotu jsme si po snídani měli sbalit 

všechny věci, ale chybou bylo, že Pancho 

zapnul televizi, protože Klikoušek odmítal 

balit a místo toho se díval na Jůheláky, které 

neviděl asi od 2. třídy. Když jsme si všechno 

sbalili, tak jsme uklidili celou chatu. Pak jsme 

odešli na vlakové nádraží a odjeli jsme domů.                                                                            Zapsal Chrostík 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc vran 2015 
 

Dobrý den, řekne sněženka 
za tenkou okenicí sněhu. 
Dobrý den, řekne potůček 

a vyrazí ven z břehu. 
Pak stébla trávy zelené 
napřímí se a vstanou 

a sníh se kamsi a vytratí 
s tichounkým Na shledanou... 

 

 

Vážení rodičové, milí bratříčci,  
v minulých dnech se událo na obloze pár zajímavých událostí. Mohli 
jsme pozorovat zatmění Slunce a taky jsme měli den a noc stejně 
dlouhé a tím nám snad už definitivně začalo jaro. Mohli jsme se o tom 
přesvědčit první jarní víkend, kdy jsme se zúčastnili akce Duhovky 
„Ukliďme svět“ a pomohli tak trochu zkulturnit okolí Břeclavi.  
Blíží se nám Velikonoční výprava do Adršpachu. Doufám, že se na 
tradiční místo oddílových výprav vypravíme v hojném počtu. Kromě 
návštěvy skalních měst se můžete těšit i na přípravy na Svojsíkáč a 
možná přijde i kouzelník. V pátek 24. 4. se pak uskuteční oddílový 
výroční táborák, na kterém proběhne i další oddílový sněm, tak 
doufám, že bude spousta udělených per, tak si je už můžete začít 
dávat dokupy. Společně pak přespíme a se skauty ráno vyjedeme 
směr Znojmo na Svojsíkáč. Nezapomínejte si splnit úkoly, co máte 
před závodem. Užívejte si jara a na oddílových akcích, co nejvíc na 
viděnou.                                                               za vedení oddílu Učeň 

V měsíci vran oslaví své narozeniny: 
Miki (12), Jeleň (22) 

Gratulujeme!                               

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_jednodelozne_rostliny/rad_chrestotvare/celed_amarylkovite/Sn%c4%9b%c5%beenka_jarn%c3%adTitulek_str%c3%a1nky
http://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima_-_1._t%c3%bdden
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Tr%c3%a1vy


VELKÁ ZIMNÍ VÝPRAVA Rokytnice v O.h. 21. – 28.3. 
 O jarních prázdninách jsme již tradičně s oddílem vyrazili na hory. A letošní rok tomu bylo poprvé, co jsme 

se vydali do hor Orlických. 1. den sobota: Když jsme v sobotu odpoledne dorazili do Rokytnice, tak jsme se 

z malého nádraží přesunuli do penzionu Terezka. Až jsme si vybalili potřebné věci a odevzdali jídlo, tak jsme 

vyjeli na malou projížďku na běžkách. Večer navštívili pana majitele muzikanti z nějaké country či trampské 

kapely, takže kdo chtěl, si mohl posedět s hudbou nebo si i zazpívat. Poté nás svolali do druhého patra a dívali 

jsme se na film Mrtvá nevěsta, ale díky špatné technice se nám film sekal a nedodívali jsme jej ani do konce. 

A tak jsme šli spát. 2. den neděle: Když jsme ráno posnídali, rozdělili jsme se do tří skupin – sjezdaři, starší 

běžkaři a mladší běžkaři. Sjezdaři šli na blízkou sjezdovku, starší běžkaři jeli na celodeňák po Orlické 

magistrále z Šerlichu přes Velkou Deštnou a Říčky do Rokytnice (asi 28km pozn. red.) a mladší běžkaři měli s 

Pajdou výcvik na běžkách. Pak se začátečníci vydali na krátkou projížďku, ale ukázalo se, že cesta údolím 

nebyla vhodná pro běžky. Tak jsme si tu trasu prošli odpoledne na sněžnicích. Dvakrát jsme se ztratili. 

Poprvé, když jsme opustili zelenou značku a podruhé když jsme chtěli jít zkratkou. Naštěstí se Pajda zeptal 

tamějších domorodců a ti nám ukázali cestu do Rokytnice. Došli jsme asi kolem 18.00 hodiny večer. Protože 

jsme byli všichni vysílení, tak jsme se dodívali na Mrtvou nevěstu a pak ještě na film Ukradené Vánoce. 

3. den pondělí byl odpočinkový. Tedy odpočívali jen sjezdaři. Běžkaři si dopoledne vyjeli na menší projížďku 

z Říček přes Jůlinčino údolí 

směrem do Rokytnice. Ke 

konci už jsme museli sundat 

lyže, protože tam nebyl sníh 

(jenom beton). Po výborné 

gulášové polévce, kterou 

Pancho uvařil, než jsme 

přijeli, jsme si zahráli různé 

hry. Jako třeba 6 bere, Ty 

krávo nebo Milostný dopis. 

Odpoledne jsme měli pod 

vedením Pancha program na 

zdravovědu a večer jsme si 

zahráli deskovou hru, 

prostřednictvím které jsme 

se seznamovali 

s problematikou AGGGS 

(mezinárodní dívčí 

organizace) jako připomenutí na Thinking day. 4. den úterý: když jsme posnídali, tak jsme si mohli vybrat, 

jestli chceme jít na sněžnice, nebo na běžky. Běžkaři a sjezdaři vyrazili do Říček a sněžničáři šli na celodenní 

procházku na Moravskou zemskou bránu. Běžkaři z Říček vystoupali po svých na horní stanoviště sjezdovek a 

odtud pokračovali přes Pěticestí – Anenský vrch a Haničku do Rokytnice. Před večerem jsme zjistili, že 

družina sněžničářů se ztratila. Kecka s Lukášem poněkud podcenili situaci. Naštěstí se vrátili na chatu všichni 

živí. Večer měl ještě Klikouš program na znalost a ochranu přírody. 5. den středa byl zase odpočinkový. 

Dopoledne jsme všichni zůstali na chatě a zahráli jsme si deskovky, které jsme měli sebou. Odpoledne jsme šli 

do bazénu. A z důvodů slabší účasti na akci a tím pádem i nižšího rozpočtu, si to musel každý, kdo tam byl 

zaplatit ze svého. Do bazénu byl zákaz vstupu s shortkama tak si museli nějací kluci připlatit za půjčení 

plavek. To nám ale nezabránilo si řádně užít místních atrakcí. Jen na tu vířivku se stály fronty. Po návratu 

nám Kecka nachystal několik her na zručnost jako přípravu na Svojsíkův závod. 6. den čtvrtek jsme se po 

snídani vydali opět do Říček. Sjezdaři šli na sjezdovku a běžkaři odjeli z Říček zpátky hřebenovkou do 

Rokytnice. Dojeli jsme kolem tří hodin odpoledne, takže jsme měli do večera volno. Večer nám nařídili, 

abychom se oblekli do krojů, případně do oddílových triček a proběhnul slibový oddílový rituál za splnění 

registrační zkoušky. U chaty jsme dostali svíčky a šli na určené místo. Tam čekal Majkl a zahájil obřad 

oddílového slibu. Na konec celého rituálu přišla hlavní věc: Miki a Chrostík splnili Registrační zkoušku a  

 

BODOVÁNÍ 

únor 2015 

STAŘÍ VLCI 

1. Miki 123 

2.-3. Jelen 110 

2.-3. Chrostík 110 

4. Řízek 86 

5. Hroch 84 

6. Vevča 82 

7. Kouba 80 

8. Želva 78 

9. Kanár 63 

10. Tof 61 

11. Hup 58 

12.-13. Vačky 56 

12.-13. TomR 56 

14. Alan 49 

15. TomZbr 47 

16. Lukáš G. 46 

17. TomHan 45 

18. Martin P. 40 

19. Kyli 14 

VLČATA 

1. Samík 89 

2. Mlčka 75 

3. Vojta T. 61 

4. Tomáš P. 38 

5. Tomík 37 

6.-7. Honzík 24 

6.-7. Váva 24 

8. Aleš 23 

9.-10. Kuba N. 13 

9.-10. Tomáš B. 13 

DRUŽINY 

1. Štiky 65,8 

2. Jestřábi 60,5 

3. Mloci 52,4 
 

Docházka únor 2015 
Všudybylové (100%) Miki, Samík 
Skorovšudové (75-99,9%) Vevča, Jelen, Hup,  
  Kanár, Kouba, Chrostík, Mlčka, Malá Želva,   
  Tomáš P. 
Akorátníci (50-74,9%) Vačky, TomR, Hroch,  
  Lukáš G., Alan, TomZbr, Želva, Řízek,  
  TomHan, Honzík, Vojta T., Váva, Aleš 
Málobylové (25-49,9%) Martin P., Kuba N.,  
  Tomáš B. 
Nikdebylové (0-24,9%)  Tof, Kyli 

Staří vlci: 6 akcí, Lišky: 4 akce 
29 bodovaných, Ø 60,3 % 

 

 Kanároviny 
Bořivoj I (*852-†889) 

 

          Bořivoj byl prvním historicky doloženým 
Přemyslovcem. Víme o něm z Kosmovy 
kroniky. Tam se píše, že je syn Hostivíta, tedy 
přímý potomek Přemysla Oráče a Libuše.  Za 
ženu si bere svatou Ludmilu, dceru Slavibora, 
vůdce slovanských Srbů. 
          Ve svých dvaceti letech bojoval po boku 
velkomoravského knížete Svatopluka proti 
Frankům. Tehdy zvítězil a za odměnu dostal 
Čechy, kde sídlil na Levém Hradci. Kvůli 
vnitřním nepokojům se později přesouvá do 
Prahy. V té době je stejně velká jako současný 
areál Pražského hradu. Nechává tam postavit 
kostel Panny Marie, jeho dokončení se nedožil.  
Ve svých třiceti letech se nechal Přemyslovec 
pokřtít i se svou ženou Ludmilou na Moravě od 
arcibiskupa Metoděje. Podle legendy musel při 
návštěvě velkomoravského knížete Svatopluka 
sedět na hostině mezi pohany. Tedy na podlaze 
před stoly křesťanských hodovníků. Arcibiskup 
Metoděj mu poté řekl: „Jaká běda, ty, muž tak 
vynikající, a nestydíš se, žes vyhoštěn ze sedadel 
knížecích, ačkoli sám také vévodskou moc a 
hodnost máš, ale raději chceš pro hanebnou 
modloslužbu s pasáky sviní na zemi sedět.“ Poté 
se rozhodl, že se stane křesťanem.  Bořivoj 
svým činem nastartoval nástup křesťanství 
v zemi. Na Levém Hradci nechal postavit první 
křesťanský kostel v Čechách. A to rotundu 
zasvěcenou svatému Klimentovi.  

Má se za to, že francké Fuldské 
letopisy o něm píší jako o knížeti Goriweiovi. 
Roku 872 tyto letopisy uvádí jména některých 
českých knížat. Jméno Goriwei je dopsáno až 
jako šesté a uvedeno pouze v jednom z opisů 
análů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anketa: Kdo založil Prahu podle Starých pověstí 
Českých od A. Jiráska? A)Bořivoj I. B)Libuše 
C)Karel IV. Odpovědi na vojta@seznam.cz  

 

mailto:vojta@seznam.cz


Velikonoční výprava 
Adršpašsko-Teplické skály 

Dědov 2. – 6. 4. 2015 
 

Vlčata (případně i další zájemci)  
mohou odjet o den dříve s Panchem!!! 

 

…Za dlouhá léta ve skalách Adršpaško-Teplických shromáždili zlí skřeti Gringottové 
nakradený poklad. Skřeti jsou tvorové mazaní. Vycvičili si draky, kteří jím tento poklad hlídají. 
My jsme však ti „jiní“, kteří se těchto potvor nebojíme. My si pro ten poklad tam pojedeme! 
 

sraz: ve čtvrtek 2. 4. 2015 v 5.50 hodin na nádraží ČD v Břeclavi  
ubytování: chalupa Dědov http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/36-dedov  
s sebou: spacák + vložku + 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.)  
Prosím pozor z důvodů různých slev na vlak je potřeba, aby každý mladší 15 let měl s sebou 
průkazku s fotografií a datem narození. Vše si sbalte do jednoho batohu, nic nemějte 
v rukách…  
povinně: zápisník a psací potřeby, uzlák, šátek, KPZ, oddílový zpěvník – kdo má, baterka, kroj, 
každá družina kotlík a příslušenství na družinové vaření 
na rukodělky: 3 vejce (mohou být uvařená, vyfouklá…), voskovky, jehlu nebo špendlík   
jídlo bude společné - každý vezme: vařené vajíčko, ½ chleba, 2 jablka, oplatek na výlet, 2 
brambory, čaj 15 sáčků jednoho druhu, cukr, citron, 2 menší cibule, 
vlčata: střední paštiku 
Mloci: 0,5 kg anglické slaniny, 1 máslo, 1 pom. máslo, pórek, 1 kg rýže, 1 kg tvrdého sýru, 3 
konzervy rybiček, balíček těstovin, 1 granko 
Jestřábi: majoránka – 1 balíček, 1 máslo, 1 pom. máslo, pórek, 1 kg rýže, 1 balíček červené 
papriky, Pepř celý, nové koření, bobkový list, balíček těstovin, 1x Celer,  
Štiky: 1 máslo, 1 pom. máslo, pórek, 5 palic česneku, 3x konzerva kukuřice, kmín, balíček těstovin, 
5x rajčatové pyré 
vedení: 1,5 kg hrachu, 1 máslo, 3 pom. máslo, 2 kg mrkve, kyselé okurky, 1 litr oleje, 1 balíček nudlí 
do polévky, balíček těstovin, 1 balíček červené čočky, 1 kg uzeného masa, sůl, melta, pepř, zbytek 
se dokoupí na místě.  
program: výpravy a vycházky do Adršpašsko-Teplických skal, příprava na Svojsíkův závod, 
výprava za skřety pro poklad… 
cena: 700,- Kč / 620,- ti, co odjíždí v neděli (odevzdat na srazu)  
návrat: v pondělí 6.4.2015 v 15.53 rychlíkem EC od Brna  
vlčata (zájemci) mohou odjet o den dříve s Panchem, příjezd v neděli 5.4.2015 v 19.56 hodin 
Vedoucí akce: Káně, 603 368 668, Učeň, Pajda, Pancho et...   
Přihlášku odevzdejte spolu s poplatkem nejpozději na srazu  

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

-----  

PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ VÝPRAVU Dědov 2. – 6. 4. 2015 
Závazně přihlašujeme našeho syna 

 

Jméno a příjmení:________________________________________________________________  

 

Datum narození:____________________ bydliště:______________________________________  
Velikonoční výpravu do Dědova, 2. – 6. 4.2015  

a zavazujeme se zaplatit poplatek 700,- / 620,-  Kč nejpozději na srazu 

 
V___________________ dne:_________________ popis rodičů: __________________________ 

   

 
 

Jsi-li správným členem OR, pojeď s námi v létě na Oravu! 
 

Oravské Beskydy jsou pohoří 
na hranicích severozápadního 
Slovenska a jižního Polska. Jsou 
pokračováním Kysuckých a 
Żywieckých Beskyd. Z pohledu 
polského členění podle Jerzyho 
Kondrackiego jsou pouze 
součástí mezoregionu Beskid 
Żywiecki; z pohledu 
slovenského členění jsou 
samostatným 
geomorfologickým celkem. 
Nejvyššími horami jsou Babia 
hora (Babia Góra, 1725 m) a 
Pilsko (1557 m). Tyto kopce 
převyšují okolní vrcholy o více 
než 300 metrů. 

Termín: neděle 2. 8. až sobota 8. 8.2015 
(je ale také možné jet od pondělí 3. 8. do pátku 7. 8. 2015, ale vše 

záleží na domluvě, co všechno bychom chtěli stihnout!) 

Plán: přejít hřeben Oravských Beskyd z obce Skalité – Serafínov 

přes Velkou Raču – Pilsko – Babiu horu až k Oravské vodní nádrži 

Celkem je to kolem 150 km! 

Spaní venku – širák, přístřešky, stany 

Vaření venku – po dvojicích – trojicích, oheň, vařiče. Věci si celou 

dobu poneseme na zádech! Je potřeba s sebou vzít jen nejnutnější 

věci. Z potravin zejména ty dehydrované. Vodu budeme doplňovat 

cestou. 

Cena: cesta 600,- Kč + kapesné (v eurech) upřesníme před akcí! 
 

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

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝPRAVU OR-AVA 2016 
Počítáme – nepočítáme s účastí našeho syna: 

 

Jméno a příjmení:________________________________________________________ 
 

Datum narození:______________________ bydliště:____________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
Na prázdninové putování po Oravě 

 

 
V___________________ dne:_________________     ___________________________ 
                                                                                                     podpis rodičů 

http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/36-dedov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysuck%C3%A9_Beskydy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%BBywiecki
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezoregion&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babia_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babia_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilsko

