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zpravodaj pro členy 1. chlapeckého oddílu Plamen a jejich rodiče 

LEDEN 2016 
Ilustrace obálky: Slůně 

 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. Samík 35 

2. Tomík 30 

3. Bertík 25 

4. -5. Jindra 15 

4. -5. Kuba Staněk 15 

6.-10. Radovan 10 

6.-10. Mlčka 10 

6.-10. Aleš 10 

6.-10. Dan 10 

6.-10. Jáchym 10 

11.-13. Franta Ondra 10 

11.-13. Ondra 10 

11.-13. Lukáš S. 10 

V prosinci se vlčata zúčastnila 4 

hodnocených akcí. Vlčácké schůzky, Mikuláše 

v Lanžhotě, vánoční výpravy a oddílové 

besídky. Bonusovou akcí byl střediskový 

koncert i krmení zvířátek. Samíkovi se jako 

jedinému podařila 100 % účast! 

Nezapomeňte, hodnotí se i včasný příchod! 

                 Káně 

V prosinci bylo celkem osm akcí – 7 schůzek a 

1 výprava (VVV).  

Všudybylové (100%) Vevča, Řízek, Miki, Tomr 

(Pet) 

Skorovšudové (75 – 99,9%) Kouba, Jelen, 

Želva, Šindy 

Akorátníci (50 – 74,9%) Lukáš G., Tomzbrr, 

Honzík, Egon, Vilík, Křeček, Trumpet, Váva, 

Kanár, Kyli, Bláža, Šimon 

Málobylové (25 – 49,9%) Lukáš, TomHan, 

Chrostík, Vojta T., HonVan 

Nikdebylové (0 – 24,9%) Bača 

staří vlci: 8 akcí,  

26 bodovaných, Ø 57,3% 

 

Dochvilné vlče  
 

Poř. Přezdívka Body 

1. Vevča 125 

2. Miki 123 

3. Tomr (Pet) 122 

4. Řízek 121 

5. Želva 119 

6. Šindy 115 

7. Kanár 98 

8. Jelen 96 

9. Kouba 95 

10. Lukáš G. 87 

11. Šimon 85 

12. Honzík 80 

13. Kyli 76 

14.-15. Bláža 74 

14.-15. Tomzbr 74 

16. Trumpet 72 

17. Chrostík 70 

18. Vilík 67 

19. Váva 64 

20. Egon 63 

21. Křeček 55 

22. Vojta T. 46 

23. Lukáš 38 

24. Bača 36 

25. TomHan 31 

26. HonVan 29 

Poř. Družiny Body 

1. Jestřábi 65,9 

2. Štiky 56 

3. Mloci 50 

 

Staří vlci 

 

BODOVÁNÍ – PROSINEC 2015 



  

  

leden 2016 
víkend 29. – 31. 1. Rádcovsko-

ohnivecký kurz na Mercedesce 

druhý školící víkend pro staré vlky, kteří 

povedou družinu a jejich ohnivce. Společný 

víkend na běžkách s oddílem V Trávě. 

Sraz:pátek v 7:00 na vlakovém nádraží 

Cena: 350 korun 

Co s sebou: spacák, běžky, boty na běžky, 

hůlky, teplé oblečení na lyže, zimní boty, 

oblečení na chatu, papuče, kosmetiku, 

baterku, psací potřeby – vše sbalit do 

batohu, půjdeme 5 kilometrů 

Jídlo: 2 velké brambory, párky kolik kdo sní, 

uvařené vejce, jablko, oplatek, 10 sáčků 

čaje, cukr krystal 200 g, střední paštika, dva 

libovolné kusy zeleniny, půl chleba 

Dohromady: 2 másla, melta, 0,5 l oleje, 

zeleninový bujón, 3 balíky těstovin, 1 kg 

kuřecích prs, 3 l mléka, 2 hlavičky česneku, 

0,5 kg tvrdého sýra 

Návrat: v 16:17 

Vede: Emuláda, Pajda 

Vybavení na běžky: možno vyzvednout na 

Duhovce u Pajdy 26. ledna v 17:30 

pátek 5. 2. Závěrečná oddílovka 

skautů 

v 16:30 v klubovně v Šilingrově ulici, donést 

DE, DO, ŽK,  

vede Kecka a Hup 

sobota 20. 2. Družinové výpravy 

pátek 26. 2. Závěrečná oddílovka 

skautů 

v 16:30 v klubovně v Šilingrově ulici, donést 

DE, DO, ŽK, 

vede Kecka a Hup 

pátek 27. 2. – 5. 3. Jarní prázdniny na 

horách 

 

 

KANÁROVINY: Boleslav III. 

Boleslav III., zvaný Ryšavý, byl český 

kníže  v letech 999 až 1002 a nakrátko 1003. 

Je synem Boleslava II. a  kněžny Emmy. Měl 

dva bratry, Oldřicha a Jaromíra, se kterými se 

hádal.  

 

Boleslav se narodil v roce 965. Do 

historie se zapsal jako neschopný vládce, 

protože v českých zemích často propukala 

povstáním. Obává se o trůn, proto nechá 

vykastrovat Jaromíra a zavraždit Oldřicha. 

Neúspěšně. Bratři prchají ze země na dvůr 

vévody Jindřicha II. Na přelomu tisíciletí 

dochází k povstání Vršovců. Boleslav utíká do 

Německa. Situace využívá polský král 

Boleslav I. Chrabrý a dosazuje na trůn 

vzdáleného Přemyslovce a svého příbuzného, 

Vladivoje. Ten je ještě neschopnější. Je 

alkoholik a po roce umírá 

K moci se tedy nakrátko dostává 

Jaromír, který ale nakonec prchá před českým 

i polským Boleslavem. Boleslav III. vyvraždí 

Vršovce a svého zetě zabije holýma rukama. 

Boleslav I. Chrabrý ho následně sesazuje z 

trůnu, oslepí a uvězní. Ujímá se tedy moci v 

knížectví. Oslepený kníže umírá zapomenut v 

polském vězení v roce 1037. 

Kanár 

SEM-TAM BUL-VAR 
PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK, ALE… 

přesto si neodpustíme nějaké to 

házení špíny. Ano, díky nadšení 

z příchodu nového roku jsme sice 

vynechali obvyklý šokující titulek, jenže 

nemůžeme zapomenout, že jsme přece 

bulvár. Tedy, ať se vám v tomto roce 

vyplní všechna přání, ať další rok máte 

na co vzpomínat, a teď se již začtěte do 

nečekaných informací z první ruky! V 

prosinci se toho událo opravdu hodně, 

leč vše by se nám do tohoto sloupku 

evidentně nevešlo. My se rozhodli 

dodat vám naše nečekané poznatky ze 

střediskového koncertu. Ne všichni 

čtenáři na něm totiž byli, aby si mohli 

všimnout toho obrovského průšvihu. 

Během samotných představení se stala 

loupež! Jeden raději nejmenovaný člen 

vlčácké sekce oddílu Plamen nejdříve 

surově uhodil jiné vlče a následně mu 

ukradl tuleně. Redakce pochopitelně 

nechápe, kde se v místních vlčatech 

tolik zločinnosti a násilí bere. Možná 

bude problém v jejich výchově. To ale 

ještě není vše. Na koncertě podle 

mnoha očitých svědků vystupoval 

nezletilý chlapec v dámském oblečení. 

Ptáme se, má tohle chlapecký oddíl 

opravdu zapotřebí? 

Vačky 

Co číst v klubovně?  

Miloš Zapletal: Soví jeskyně 

Při oslavě narozenin vypráví dědeček 

Danovi a jeho kamarádům pověst o Soví 

jeskyni, skryté v krásném, málo 

navštěvovaném kraji na severu Čech. Kdo 

najde Soví jeskyni, prý porozumí zvířatům a 

ptákům. Musí však vyrazit z Ještědu, putovat 

přes celé Llužické hory pěšky se stanem a 

kotlíkem, a cestou nesmí přespat v žádném 

obydleném stavení. Dan a jeho kamarádi tomu 

sice nevěří, ale přes to chtějí nějaké to 

dobrodružství zažít a tak se tam vypraví. 

Cestou zažijí velká dobrodružství a nakonec 

zjistí, že na pověsti jen něco pravdy je. 

z oddílové knihovny vybral Kyli 

Registrace 2016 

           v lednu budeme vybírat členské příspěvky do 

Junáka – tzv. registraci pro rok 2016. V ceně je 

zahrnuté např. pojištění na akcích nebo odebírání 

skautských časopisů.  

Kdo Kolik 

dospělý (nad 18 let) 600 Kč 

dospělý – sourozenec 500 Kč 

dítě (do 18 let) 500 Kč 

dítě – sourozenec 400 Kč 

           Letos navíc budeme hromadně objednávat 

Letos navíc budeme hromadně objednávat členské 

karty. Tyto zejména poslouží jako průkazka na slevu 

jízdného v hromadné dopravě. Cena jedné průkazky 

je 18 korun. Zaplatit můžete při návštěvě 

jednoho z vedoucích anebo přes účet: 

2100209388/2010. Na vyžádání Vám dodáme 

potvrzení. Termín zaplacení je 29. 1. 2016. 

Káně 

 

 

 

 

 



Milí bratříčci, vážení rodičové, 

Vánoce a vstup do nového roku máme za námi a to je čas i na nový Sem-Tam. Doufám, že 

v něm naleznete vše, co potřebujete a jako bonus se třeba i zasmějete nad nějakou z 

pravidelných rubrik.  

Když se ještě ohlednu na oddílový prosinec, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří se 

zapojili do přípravy některé z akcí, protože jich bylo doopravdy hodně a v předvánočním shonu 

je času málo. Rád bych pochválil všechny herce ze Skautské Popelky a Únosu tuleňa. Moc se 

vám to povedlo a jsem na vás všechny hrdý! 

Jednou z věcí, která vytváří mozaiku oddílového programu, jsou tradiční akce. V lednu 

jsme už tradičně přešli zimní Pálavu. Na prvních družinovkách jsme opět pomohli břeclavské 

Charitě s Tříkrálovskou sbírkou. Klidně se tématu tradičních akcích věnujte i na nějaké 

družinovce. Například po tmě u hořících kamen a diskutujte, jestli naše tradiční akce mají ještě 

pořád smysl nebo byste je raději vyměnili za jiné? Jaké? Rád si pak poslechnu vaše náměty.  

Na konci ledna nás pak čeká druhý víkend rádcovsko-ohniveckého kurzu na chatě 

Mercedes u Nového Města na Moravě. Snad ještě napadne sníh, ať si užijeme i běžkování. 

Opět by se měly přidat i holky z Trávy. 

Tož gambusíni, ať se daří i v roce 2016. 

za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautském světě? 

Pět dnů před Štědrým den začali skauti a skautky rozdávat po celé republice Betlémské 

světlo. Do Česka ho z Vídně dovezli brněnští skauti do Brna.Z tama se pětačtyřiceti vlaky vydalo 

světlo na téméř 550 míst, kde jej lidem jednotlivé oddíly rozdávaly. 

Jak už jsme informovali minule, skauti vybírali na opravu mohyly na Ivančeně v Beskydech. 

Pro svůj plán získali více než původně požadovaných sedmdesát tisíc. Ve sbíráí příspěvků na 

provoz ale nezahálí Skautský institut na pražském Staroměstském náměstí. Částkou od sto 

padesáti do deseti tisíc korun mohou lidé přispět na provoz institutu. Měsíčně se tam uskuteční 

v průměru dvacet akcí. Institut vydal rovněž video, kde známé osobnosti nabádají lidi, aby na 

jeho provoz přispěli. Určitě se koukněte. 

Poslední dva měsíce byla rovněž o vzpomínní na mrtvé skauty. Osmého ledna před 

pětasedmdesáti lety umřel zakladatel skautingu robert Baden Powell. Skauti si připomněli také 

čtyřleté výročí od smrti bratra Chrobáka, pozdějšího československého a českého prezidenta 

Václava Havla. A u umírání ještě zůstaneme. Slavný britský zpěvák David Bowie, který 

v polovině ledna podlehl rakovině, poprvé veřejně zpíval svým skautským bratrům na táboře 

v roce 1958. Tehdy hrál na ukulele.  

Emuláda 

V měsící lednu slaví narozeniny: Kanár (16), Žabák (16), Jelen (15), 
Hrášek (15), Egon (13), Alan (13), Jirka T. (8) 

Gratulujeme a přejem vše nejlepší! 

Kde všude jsem byl... 

Uprostřed ,,války“? 
V prosinci jsem měl tu čest na deset dní 

navštívit Izrael. Vyrazil jsem tam s  dvěma 

českými nadhazovači. Jeli jsme místní hráče 

naučit něco nového. Také jsme se zúčastnili 

tradičního turnaje.  

Samotný turnaj trval čtyři dny. Další tři 

jsme se věnovali místním softballistům a 

zbylé čtyři jsme objevovali krásy Izraele. V 

den příjezdu jsme se vykoupali ve 

Středozemním moři. Bylo to mé první 

koupání v moři, pokud nepočítám asi 45 

vteřin v Japonsku. Následující den jsme 

navštívili historické město Akko. Tamní 

architektura budov, úzkých uliček a tržišť je 

úchvatná. Město navštívil Napoleon při 

svých válkách. Ve volném čase jsme se 

vykoupali v Mrtvém moři, které je známe 

vysokou salinitou a zapříčiňuje, že ať jste 

sebevětší tuček, pod vodu se nepotopíte. 

Můžete si třeba číst noviny nebo spát. Byl to 

docela zážitek a ani já jsem se nepotopil!  

Poslední volný den jsme využili 

k návštěvě Jeruzaléma, hlavního města 

Izraele. Viděli jsme Zeď nářků. Což je 

nejslavnější místo Izraele a centrum 

ortodoxních Židů. Jeho návštěva patří mezi 

nejsilnější zážitky v Izraeli. Prozkoumali jsme 

také vyhlášené jeruzalémské trhy. 

A co je pravdy na tom, že vám v Irzaeli 

hrozí nebezpečí na každém rohu, protože 

všude číhají teroristé, kteří vás chtějí zabít? 

NIC! Jistě, je tam asi větší pravděpodobnost, 

že se vám něco přihodí než v Břeclavi. 

V současné době to ale není problém pouze 

Izraele ale celého světa. Násilí se ale děje jen 

ve velkých městech jako Jeruzalém nebo Tel 

Aviv. Místní teroristé, když už na někoho 

útočí, tak na místní policii nebo staré židy. 

Když se do Izraele vypravíte jako turista, na 

99 procent se vám nic nepřihodí. 

Majkl 

 

hudba, text: Traband 

R: EmiSáro,Hmi Sáro, C v noci se mi G zdálo,  

že C tři andělé G Boží k nám C přišli na 

oDběd.  

EmiSáro, HmiSáro, C jak moc a nebo G málo  

mi C chybí abych G tvojí duši Cmohl 

rozumDět.  

1. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v 

tichu  

a pro všechnu lidskou pýchu má jen 

přezíravý smích  

Z prohraných válek se vojska domů vrací  

ač zbraně stále burácí a bitva zuří v nich.  

R.  

2. Vévoda v zámku čeká na balkóně  

až přivedou mu koně, pak mává na pozdrav  

Srdcová dáma má v každé ruce růže,  

tak snadno pohřbít může sto urozených 

hlav.  

R.  

3. Královnin šašek s pusou od povidel  

sbírá zbytky jídel a myslí na útěk  

A v podzemí skrytí slepí alchymisté  

už objevili jistě proti povinnosti lék  

R. 

4. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit  

o tajemstvích noci ve tvých zahradách  

A já, potulný kejklíř, co svázali mu ruce,  

teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah!  

Sáro, Sáro, pomalu a líně  

s hlavou na tvém klíně chci se probouzet  

Sáro, Sáro, Sáro, Sáro rosa padá ráno  

a v poledne už možná bude jiný svět 

 

Sáro, Sáro, vstávej milá Sáro  

andělé k nám přišli Dna Goběd  
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Střípky z naší historie: Na tábor až k moři! 
V pátek osmnáctého prosince chvíli před pátou odpoledne začíná naše výprava do 

Havlíčkova Brodu. Za deset minut pět nasedáme do vlaku, který nás zaveze do Brna. Tam jsme čekali 

asi půl hodiny na další spoj, který nás dovezl přímo do Havlíčkova Brodu. Cesta k „našemu bydlení“ 

nebyla zas tak dlouhá, ale po několika hodinách strávených ve vlaku byla celkem únavná. 

 
Na místě jsme neměli moc času na vybalení a nachystání věcí na spaní, myslím tím spacák a 

tak podobně, protože už byl nachystaný program. Šlo o pokračování celoroční etapové hry, kdy jsme 

získávali informace o druhé famiglii. Tato zjištění nás zavedla do jakéhosi skladu, kde ležela obálka, 

kterou jsme ale nesměli otevřít v Havlíčkově Brodě. Po dokončení této prácičky jsme všichni odešli do 

našeho bydlení. 

V sobotu ráno jsme trénovali scénku o Popelce na střediskový koncert. Až jsme ji celkem 

uměli, vyrazili jsme na výlet. Ušli jsme zhruba 11 kilometrů. První jsme šli k nádraží, odkud nás vlak 

zavezl o dvě stanice dále. Odtud jsme se vraceli zpátky do Havlíčkova Brodu. První zastávka byla u 

rybníku, kde jsme objevili výpust vedoucí pod mostem. Později jsme zastavili u studánky, kde jsme 

zchladili žízeň. Poslední zastávka byla u zříceniny, kde jsme odpočívali při hře.  Jeden člověk stál zády a 

v jakoukoliv chvíli se mohl otočil. Když odhalil někoho, kdo se pohnul, poslal ho zpátky na začátek. 

Cesta zpátky byla samý kopec, ale příroda vypadala nádherně. Jakmile jsme došli zpátky do 

„bydlení“, čekalo nás konečně jídlo. Poté jsme sešli do tělocvičny v přízemí, kde na nás čekal skaut z 

Havlíčkova Brodu. Přednášel nám o hvězdách, což bylo hodně zajímavé a naučné. Mně se to hrozně 

líbilo. Večer jsme trénovali písničky na střediskový koncert a ještě hráli pár her v kruhu. Bylo u toho 

hodně srandy a taky nás to pěkně unavilo. 

V neděli byly na plánu dílničky, kde jsme vyráběli vlněné andělíčky nebo kuličky. Obě dvě 

činnosti byly zábavné a při dělání těchto věcí utíkal čas strašně rychle. Potom jsme uklidili celé bydlení 

a vyrazili jsme na vlak. Ten nám odjížděl ve dvanáct směrem do Brna. Tam jsme čekali asi hodinu na 

vlak, který nás konečně dovezl domů do Břeclavi. Celá výprava se mně hodně líbil, zažili jsme hodně 

srandy a spoustu dobrodružství.                    Šindy 

Vyvrcholením skautského roku je 

tábor. Tak tomu bývávalo i v meziválečném 

období. Na tábor se těšil opravdu každý. I 

dnes tábory patří k nezapomenutelným 

zážitkům skautského života. Pojďme se 

podívat, jak je trávili naši skautští 

předchůdci. 

K nejvíce povedeným táborům patří 

ten z roku 1929. Okrskový zpravodaj a 

vůdce II. oddílu br. Fr. Kňourek zřejmě 

reaguje na výzvu Spolku Lovčen z Boky 

Kotorské otištěné v časopise Skaut – Junák 

z května roku 1928. Tento spolek pro 

povznešení turistického ruchu nabízí volná 

místa k táboření u moře. A Kňourkovi se 

tato nabídka líbí. 

Přečtěte si krátkou zprávu z časopisu 

Skaut Junák o táboře u moře: …Cesta tam 

s přerušením trvala šest dní, pobyt v táboře 

dvacetpětdní, cesta zpáteční s delšími 

přestávkami v Dubrovníku, Sarajevě a 

Budapešti rovněž šest dní. Celkem tedy od 

odjezdu do návratu uplynulo třicet sedm 

dní. Celkové vydání každého účastníka 

činilo 740 Kč. Přírodní podmínky k táboření 

byly ideální. Vavřínový háj poskytoval plný 

stín a milý chlad, jenž na jihu je vzácný. 

Dobří lidé postarali se ochotně o vše, co 

tábor potřeboval. Desky na podsady byly 

propůjčeny zdarma, dříví k otepu darováno. 

Český lékař tak navštěvoval tábor třikráte i 

 

 

čtyřikráte v týdnu jako přítel, který se 

přicházel potěšiti mezi krajiny. U 

táborových ohňů shromažďovala se vždy 

celá obec, která přijala české skauty 

opravdu bratrsky. Všichni účastníci vrátili se 

zdrávi. Sesílili, zmužněli, vyrostli, přibyli na 

váze, tak jako nikdy předtím. Těší se, že 

příštího roku se do Morinje znovu vrátí… 

Reportáž z téhož tábora se bohužel už 

nevejde, jako většina dobového materiálu. 

Snad se mi jej podaří v budoucnu 

naskenovat. Tábor se všem velice líbil. Byl 

natolik úspěšný, že i následující rok se jelo 

na stejné místo. A k moři se ještě břeclavští 

skauti jednou vydali. Bylo to roku 1936. 

Čestným táborovým vůdcem se stal br. 

Kňourek – byl to jeho poslední tábor.  

Za povšimnutí také stojí, že II. oddíl 

párkrát nabídl táboření i dívčímu oddílu. 

Konkrétně v roce 1929, 1934 a 1935. 

Děvčata však tábořila (1934, 1935) na 

samostatně vybudovaném tábořišti poblíže 

tábořiště chlapeckého.  I tak to byl zřejmě 

ojedinělý jev, protože jakákoliv forma 

koedukace nebyla v té době moc přípustná.  

Tak takové tábory si užívali skauti před 

85 lety. Nutno dodat, že k moři také 

jezdívali skauti-pionýři v éře pionýrského 

oddílu Plamen.  

Byť je ještě leden,  na tábor se již 

velice těším. Co vy? 

Káně 

 Rodiče a bratříčci, 

prosíme, abyste si do svých diářů poznamenali přesné datum letošního 

letního tábora v Podhradí nad Dyjí. 

Skauti jedou na tábor v termínu od 1. července do 17. července. 

Vlčátka se na letní tábor vydají od 8. července do 17. července. 


