
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

květen 2015    
 
 

 
 

8. - 10. 5. 2015 Putovní výprava  
          pro staré vlky akce společná s oddílem  
          YMCA skautů, do Mikulova, vede Učeň 
          Sraz v pátek v 9.00 na ČD, cena 200,-  
          Kč, návrat v neděli ve 14.30 hodin            
 

pátek 15. 5. 2015 Oddílová schůzka 
          v 16.30 klubovně na Šilingrově ulici 
          pravděpodobně společná s Trávou 

 

 

neděle 17. 5. 2015 Brigáda  
          na židovském hřbitově 
          dopoledne, akce je součástí projektu    
          Skautský dobrý skutek 2015 
          ve spolupráci s PhDr. Alenou Káňovou, 
          komentovaná prohlídka jako bonus,  
          vede: Káně 

 
 

21. - 26. 5. 2015 Intercamp 2015 v Nise 
          mezinárodní skautská akce pro   
          přihlášené skauty doprovod: Emuláda 

 
 

pátek 29. 5. 2015 16.30 Oddílovka   
          závěrečná - uzávěrka celoročního  
          bodování – dones DE, DO a ŽK 
          prezentace projektů, další hry 
          v klubovně na Šilingrově ulici 

 
 

5. - 7. 6. 2015 Krajské kolo SZ  
          pořádají skauti z Boskovic, pro družiny   
          Jestřábů a Štik – prosíme o 100%  
          účast!!! doprovod: Učeň 
          Družina Mloků bude mít místo toho  
          družinovou výpravu  
 

   

 
 

hudba a text: Géza Včelička 

Ami               E7          Ami  

Šinu si to takhle večer k zapadáku,  

                         H7         E7  

když v tom jeden komplic ke mně hovoří:  

 Ami                 Dmi  

chytili jsme Máňu v koženým kabátu,  

Ami        E7         Ami   E7  

do rána jí svíčka dohoří. 

 

No tak vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,  

tohle jsi nám, holka, dělat neměla!  

Zradila jsi partu, chodila jsi s fízly,  

teď dostaneš mordu do těla.  
 

Byla velká bída, bylo málo cejnů,  

proto jsi se, Máňo, sčuchla s chlupatým  

a já si tě teď za to vlastnoručně sejmu,  

nechám tě tu s prádlem flekatým.  
 

Nejhorší je na tom,že to bylo s chlupem,  

co nám loni v létě partu rozdělal  

a já budu, Máňo, já budu tím klukem,  

kterej tě teď za to voddělá.  
 

Zavři oči smutný, moje milá Máňo,  

já jsem tě měl, holka, doopravdy rád,  

že jsi krysařila, máš teď dokonáno,  

parta chce bejt jistá, tak jdi spát!  
 

Náhle třeskl výstřel, tichým zapadákem,  

tam kde policajti nikdy nechodí,  

  Ami             Dmi  

/:nežije už Máňa v koženým kabátě,  

  Ami       E7         Ami  

  na nikoho nic už nepoví.: / 

Dokončení ze strany 2 

V závěru jsme museli spěchat na autobus, abychom ho stihli. Na chatě jsme malovali voskem na vajíčka a 

potom, když jsme čekali na večeři, zahráli hru jménem Kontakt, která se mi hodně líbila a doufám, že i 

ostatním. Po pozdní večeři a útěkem před kontejnerem jsme ulehli a spali. 5. den: Po snídani jsme jen 

uklízeli a uklízeli a hlavě jsme uklízeli podlahu. Utíkali jsme na nádraží, kde jsme na vlak čekali půl hodiny. V 

Pardubicích jsme přesedli na poslední vlak, který jel přes Brno. Během jízdy jsme museli procházet celý vlak 

a šli jsme v zablácených potech přes koberec v první třídě, cítili jsme se všichni divně, jak to dopadlo po 

cestě do Břeclavi, netuším, zůstával jsem totiž v Brně. Zapsal Kouba (redakcí upraveno) 
 

V měsíci sazenic a písní oslaví své narozeniny: 
Jindra Kabelka (9), TomR (14), Adam Volhejn (8), TomZbr (12) 

Gratulujeme!                       

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc divokých husí 2015 
 

Co se učí v aprílové škole 
Lhaní, zlobení a ještě kdesi cosi 
Říkat v cizích řečech „Hele vole!“ 

Dělat na rodiče dlouhé nosy 
Že je cukr slaný a tma, že je bílá 

Nejtepleji, že je na vánoce 
Tak to chodí jenom na apríla 

Jenom na apríla - jenom jednou v roce 
 

 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
je neděle večer a před pár chvílemi jsme se vrátili z okresního kola 
Svojsíkova závodu ve Znojmě. Kluci mi udělali velikánskou radost, 
když skončili na 1., 4. a 8. místě. K tomu Štiky a Jestřábi postupují i do 
krajského kola, které proběhne 5.-7.6. v Boskovicích , a protože už 
známe téma - vědci v Cernu - tak si myslím, že se máme na co těšit.  
Bohužel ale nejsou jen radostné chvíle v životě oddílu. Dne 22.4.2015 
nás navždy nás opustil bratr Hasan, který nás v létě navštívil na táboře 
a chystal se i na náš výroční táborák. V úterý budeme mít možnost se 
s ním rozloučit na jeho skautském pohřbu.  
V pátek na sv. Jiří jsme na zahradě Duhovky oslavili oddílové 47. 
narozeniny! Moc se mi líbilo vidět zase celý oddíl jednou pohromadě. 
Snad ten další oddílový rok bude alespoň stejně úspěšný jako ten 
minulý. Za chvilku už z nás budou padesátníci :). 
V nejbližších dnech by se k vám měli dostat přihlášky na tábor. Vyplňte 
je prosím, co nejdřív, ať víme, kolik nás na táboře bude. A můžete se 
pomalu začít těšit na to, co všechno společně v létě zažijeme! 

Za vedení oddílu Učeň 

         



VELIKONOČNÍ VÝPRAVA DĚDOV 2. – 6.4.2015 
 

Ve čtvrtek 2.4 jsme se sešli na nádraží v Břeclavi, abychom vyjeli na Velkou Velikonoční Výpravu do Dědova. 

Brzký sraz v 5:50 na nádraží nás neodradil, a tak jsme vyjeli v počtu asi 20 lidí. Cesta vlaky a autobusy 

někoho doslova uspala. Během ní nás probudil pan neznámý, který nám nabízel kouzelnické hůlky. Po příjezdu 

nás ale čekal několika kilometrový výšlap, při kterém jsme se dostali na Ostaš, a někteří si vzpomněli na jeden 

celonoční výlet v Oslavanech na táboře a na to, jak jsme zabloudily do Biskoupek. I když někteří sténali pod 

tíhou svých batohů, odměnou nám za tu námahu byla Sluj českých Bratří a Kočičí hrad. Nakonec jsme si našli 

hůlky v kouzelném lese a došli konečně do chaty, kde byla ovšem zima. Vybalili jsme si a většina, protože jim 

byla zima, si ani bundy nesundala. Ještě před večeří se k nám přidal a poctil nás návštěvou Káně a hned udělal 

pořádek v kuchyni (ty praktiky, co se tam prováděli!) Po vynikající večeři, co připravil Učeň (hrachovku na orlí 

pero) nás Hup vylekal zprávou, že jsou tu Skřeti, ale nakonec se zjistilo, že jen vysílají signály. Po dlouhém 

luštění jsme zjistili, že bychom při sobě měli mít chřestítko na draka. Po hře následovala pohádka O skřetí 

sekeře a spánek. 2. den: Probuzení do mrazivého dne a hned cvičení kouzel na rozcvičku. Po snídani celodenní 

výprava do Adršpašsko-Teplických skal. Vypadalo to jako normální celodenní výprava, ale na jednom z rozcestí 

jsme se rozdělili do skupinek a dodělávali se komiksy na Svojsíkův závod. My Štiky jsme měli všechno hotové, 

a tak jsme se loudali, ale poslední jsme nebyli. Pak jsme si šlápli na skalku, kde byl nádherný výhled. Poté jsme 

se najedli a prozkoumali, jestli spadne chleba namazanou stranou k zemi. I pokračovali jsme dál. Šli jsme po 

zasněžené stezce (úplná zima!), pozorovali skály a hledali jsme útvary, které by tam měly být vidět. Bylo 

zajímavé hledat to, co to připomínalo tomu nálezci, co to pojmenoval. Cestou nás ale opustili Kyli a Kavka. Pak 

na dalším rozcestí i Učeň, který ještě musel nakoupit jídlo na vaření. Pokračovali jsme dál, až na vlak. 

V Teplicích se k nám připojila Ema. Zpátky do chaty, kde se nachystala večeře. Po ní proběhl krátký 

vědomostní testík a přečetla se pohádka o původu řeky Metuje. Odebrali jsme se do spacáků. 3. den: Po 

snídani jsme měli jít na družinové vaření, ale místo toho jsme zůstali na chatě, kde jsme vařili z několika 

surovin, které jsme dostali přiděleny. Mezi nimi byl i špenát. Jestřábi kuchtili klasický špenát s vajíčkem, 

Mloci jej zapekli s bramborem, ale Štiky „museli“ udělat něco netradičního. Udělali směs na palačinky a 

špenát do toho zamíchali a nechali péct. Nikdo, až na Želvu, tomu nevěřil a hlavně já jsem dokola opakoval, to 

bude hnus a já to jíst nebudu, ale opak byl pravdou. Když se to upeklo, tak to lepilo jak Patex. Taky se to tak 

jmenuje a bylo to výborné a chutnalo to jako bramborové knedle. Pak jsme to usmažili a měli jsme z toho 

chipsi. Soutěž o nejlepší jídlo jsme sice nevyhráli, ale my jsme se dokonce najedli. A pak jsme všechno umyli. 

Odpoledne proběhla Kimovka na OP, znalostní aktivita na přírodu a stavění stanu na čas jako příprava na 

blížící se Svojsíkův závod. Před večeří jsme si zahráli televizní soutěž „Riskuj“ a potom i „A-Z Kvíz“. Vyhráli 

Jestřábi. Večer proběhl oddílový slib, Káně povykládal o názvu Junáka a poté se zpívalo a četla se pohádka. 

4. den: Ráno po snídani se Velká 

část sbalila a odjela a nás zbylých 

10 se vydalo za pokladem. Zprvu 

jsme trochu bloudily na mapě, ale 

nakonec jsme se dostali k hotelu 

Hvězda, kde byla plná restaurace 

a pokoje zamluveny na 2 roky 

dopředu. Tam jsme se najedli 

chlebem a paštikou, ale přitom se 

ztratil Kecka, tak jsme šli bez 

něj. Učeň nám zadal, abychom 

změřili strom, a když jsme to 

dokončili, začala část, kdy jsme 

se měli dostat do skřetího 

doupěte pro poklad. Skřety jsme 

porazili snadno,  

jen drak Kecka nám dělal menší 

potíže, ale zvládli jsme to a 

získali poklad. 

BODOVÁNÍ 

březen 2015 

STAŘÍ VLCI 

1. Hup 112 

2. Vevča 107 

3. Želva 84 

4. Vačky 83 

5. TomR 80 

6. - 7. Miki 70 

6. - 7. Řízek 70 

8. Jelen 69 

9. TomZbr 61 

10. - 12. Lukáš G. 58 

10. - 12. Alan 58 

10. - 12. Chrostík 58 

13. Kyli 57 

14. Tof 56 

15. Kouba 51 

16. Kanár 40 

17. Martin P. 38 

18. Hroch 33 

19. Honza 23 

20. TomHan 16 

21. Lukáš U. 15 

DRUŽINY 

1. Jestřábi 70 

2. Štiky 53,4 

3. Mloci 48,2 
 

Docházka březen 2015 
Všudybylové (100%) Vevča, Hup 
Skorovšudové (75-99,9%) Želva, Řízek 
Akorátníci (50-74,9%) Vačky, TomR, Miki,  
  Lukáš G., Jelen, Tof, Alan, TomZbr, Kyli,  
  Chrostík 
Málobylové (25-49,9%) Hroch, Kanár, Kouba  
  Martin P. 
Nikdebylové (0-24,9%) Lukáš U., Štír, Honza  
  TomHan,  
Staří vlci: 7 akcí, 21 bodovaných, Ø 60,3 % 

 Kanároviny 
Spytihněv I (*875-†915) 

 
 
 
 
 

 
 

          Spytihněv byl druhý český kníže. 
Narodil se BořivojoviI. A svaté Ludmile 
kolem roku 875 na Levém Hradci. Když jeho 
otec umíral, byl ještě nezletilý. Vlády se 
proto ujímá velkomoravský kníže 
SvatoplukI. Spytihněvův nástup na trůn 
datují historici k roku 894, kdy Svatopluk 
umírá. 
          Spytihněvův první počin na knížecím 
stolci je začátek stavby Pražského hradu. 
Tam později na stálo přesídluje. Dále 
pravděpodobně staví hraniční hradiště 
v Tetíně, Libušíně, Budči, Mělníku, Staré 
Boleslavi a v Lštěníně. Tato sídla jsou typická 
svojí podobnou vzdáleností od Pražského 
hradu. Všechna od něj leží mezi 26 a 34 
kilometry. Z těchto hradišť ve středních 
Čechách spravuje okolní území. Postupně si 
podřizuje místní obyvatelstvo, které mu od 
té doby odvádí daně. 
          Mezi jeho další slavné počinypatří 
přeorientování křesťanské církve 
z východní na západní. Odtrhává České 
knížectví od Velké Moravy a směřuje ho 
k Východofrancké říši. Zejména 
spolupracuje s Bavorskem. Od té doby se 
české země orientují na západ. 

 

Hasan už nepřijde… 
Minulý týden ve středu mě zastihla nečekaná zpráva, bratr Hasan zemřel. 
Pro mne je spojen s mým vstupem do oddílu, koncem dětství a dospíváním 
(bylo mi tehdy 14 let). Byl mi v mnohém příkladem, rádcem a milým 
učitelem na mé skautské stezce. Každé pondělí jsem za ním chodil na kus 
řeči a tentokrát jsem byl pověřený naší oddílovou radou, předat Hasanovi, 
jako jednomu ze zakladatelů našeho oddílu pozvání na výroční táborák. Byl 
fakt potěšený, protože při každém našem pondělním setkávání se zajímal, 
co oddíl právě dělá a jaké akce chystá -  těšil se na Vás, Plameňáky, přál 
Vám úspěch na Svojsíkově závodě… Byl svěží, bystrý, jako vždycky, přesto že 

měl neuvěřitelných 89 let. Vy, co jste byli na loňském táboře si na něj snad 
budete pamatovat z jeho kratičké návštěvy u nás. ….Hasan svou prací a 

skautským životem je navždy spojen s našim oddílem - čest jeho památce…   
Pancho 

 


