
Milí bratříčci, vážení rodičové, 

mám pocit, že jsme se nedávno vrátili z tábora a už nám na dveře klepou Vánoce. 

Oddílová činnost, když se jí věnujeme naplno, nám naštěstí přináší spousty radosti po celý rok. 

V listopadu to byla například mafiánská hra v ulicích, kterou jsme sehráli spolu s bratry z 

Lanžhota. Jsem moc rád, že se nám celoroční hra rozběhla. Máme za sebou první víkend 

rádcovsko-ohniveckého kurzu.Věřím, že se dva zbylé víkendy podaří minimálně stejně dobře, 

jako první. Mě oslovilo Pajdovo povídání o ohnivectví a doufám, že nám v oddíle brzo vznikne 

ohnivecké společenství.  

Ač je prosinec kratší o týden vánočních svátků, oddílový program zůstává pěkně 

našlapaný. Jsem zvědavý, jestli se nějaký plantážník překoná a přidá se k zimní táboření. Jen 

připomínám, že se tím můžete přiblížit k letnímu táboření v týpí. 

Blíží se nový rok a s ním i vybírání registrace do našeho oddílu. U té příležitosti 

budete mít možnost pobavit se s vedoucími, o tom, co vás nebo vaše kluky u nás v oddíle trápí 

nebo co byste chtěli změnit. Nemusíte s tím samozřejmě čekat až do registrace, ale můžete si 

kohokoliv z nás odchytit na jakékoliv oddílové akci. Můžete i zavolat nebo napsat e-mail.  

V neposlední řadě bych všem rád popřál pěkné Vánoce a vydařený rok 2016. Všem 

Plameňákům přeji, aby nás to spolu stále bavilo a skautování posouvalo dál. 

 za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautském světě? 
Břeclavské středisko Svatopluk bude příští rok pořádat krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. 

V listopadu to schválila krajská rada, které se naše středisko přihlásilo, že by akci chtělo pořádat. 

Krajské kolo se tak do našeho střediska vrátí po pěti letech. 

Kámen ke kameni, koruna ke koruně. Skautské ústředí vybízí všechny hodné duše, aby přispěli 

na rekonstrukci skautské mohyly na beskydské Ivančeně. Ta byla vztyčena na památku skautů – 

odbojářů zavražděných na sklonku druhé světové války. Od založení mohyly v roce 1946 se zde 

každoročně setkávají tisíce osob, aby uctili památku těchto padlých. Skauti, trampové, turisté, ale i 

kolemjdoucí sem nosí kameny, ze kterých se mohyla skládá. 

Facebooková stránka Junák – český skaut už má od konce listopadu přes dvacet tisíc fanoušků. 

JUN shop se rozhodl každý prosincový den před Vánoci obdarovat jednoho nakupujícího. Pokud 

nakoupí v předem stanovené hodině, vyhrává drobný skautský dárek. 

S neotřelým přáním do nového roku přišli letos skauti. Za deset korun si nyní můžete koupit PF 

2016 v podobě stíracího losu. Před setřením los slibuje nesmírné bohatství na celý život. Po odkrytí na 

čtenáře vykoukne životní moudro. „Slibujeme Vám dobrodružství a záruku toho, že přátelství je 

bohatství na celý život.“ Předpokládám, že vás hned napadlo, komu takovou novoročenku můžete 

darovat. 

Na Mikulášský seminář do Prahy přijetnáčelník Světového skautského výboru (WOSM) bratr 

João Armando Gonçalves. Skautům a skautkám vykládal o dobrovolnictví a rozměrech skautingu. 

Emuláda 

 

 

  

V měsící prosinci slaví narozeniny: Makak (16), Tofík (15), Váva (13), 
TomPet (12), Aleš (10), Bertík (9) 
Gratulujeme a přejem vše nejlepší! 

 

SEM-TAm

 

zpravodaj pro členy 1. chlapeckého oddílu Plamen a jejich rodiče 

PROSINEC 2015 
Ilustrace obálky: Hup 



  prosinec 2015 
pátek 11. 12. Oddílová schůzka 

pro skauty, vede: Kecka 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici 

víkend 18. – 20. 12. Vánoční výprava 

výprava pro vlčata a skauty do Havlíčkova 

Brodu, hra ve městě, vánoční dílny, OP  

Sraz:pátek v 16:50 na vlakovém nádraží 

Cena: 500 korun 

Co s sebou: karimatku, spacák, oblečení a 

obuv vhodné na zimu 

Jídlo: rozpis v Tomto Týdnu 

Návrat: v neděli v 14:50 

Vede: Kavka, Učeň 

pondělí 21. 12. Vánoční koncert 

společný koncert oddílů Plamen a V Trávě, 

v kině Koruna, sraz vystupujících v 15:00. 

Začátek pro rodiče a hosty v 18:00. 

Můžete se těšit na scénky, koledy nebo 

promítání fotek za uplynulý rok. 

středa 23. 12. Vánoční besídka 

na Duhovce u mamuta, začátek v 15:00, 

předpokládaný konec mezi 18:00 a 18:30 

pro vlčata a skauty, vánoční program, 

zpívání koled, přineste dárky pro ostatní a 

vzorek domácího cukroví 

čtvrtek 24.12. Krmení zvířátek 

sraz ve 12:00 před klubovnou v Šilingrově 

ulici. Procházka do okolí, krmení zvířátek 

26. – 29. Zimní táboření 

akce pro starší skauty a rovery 

Táboření na tábořišti v Podhradí nad Dyjí. 

Program: vaření, povídání, čtení, hry 

pátek 8. 1. Závěrečná oddílovka 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici  

donést DE, DO, ŽK 

sobota 9. 1. Zimní přechod Pálavy 

pro vlčata, skauty i rodiče 

sraz na vlakovém nádraží v 7:25 

 

KANÁROVINY: Boleslav II. 

Boleslav II. Pobožný byl český kníže z 

rodu Přemyslovců, který se narodil v 

zřejmě v roce 932. 

 
Po smti svého otce Boleslava I. v roce 

967 se ujímá moci v knížectví. Za svého 

života Boleslav II. rozšířil hranice o 

Chebsko, Moravu s poříčím Dyje, Krakovsko 

a Červené hrady, což bylo jihovýchodní 

Polsko. Hranice knížectví dosahovaly od 

Aše až k řece Bugu na jihu Ukrajiny. V roce 

973 zřídil pražské biskupství. Prvním 

biskupem se stal saským mnich Dětmarem. 

V roce 982 Dětmar umírá a na jeho místo 

usedá Slavníkovec svatý Vojtěch. Boleslav 

II. nechal vyvraždit všechny Slavníkovce 

osmadvacátého září 995. Jediný, kdo 

masakr přežil, byl Vojtěch, který v té době 

odjel do Itálii. Boleslav II. bojoval společně 

s polským knížetem Měškem I. proti Otovi 

II. Boje skončily smírem a společným 

tažením proti Polabským Slovanům. 

Boleslav II. umírána začátku února roku 

999. Po jeho smrti začíná knížectví upadat. 
Kanár 

SEM-TAM BUL-VAR 
BOTY TAM BYLY A UŽ NEJSOU! 

Že se v oddíle Plamen dějí různé věci, 

nad nimiž zůstává rozum stát, se 

všeobecně ví. Ale dokonce ani mně (a to 

mám jakožto bulvární novinář opravdu 

velkou fantazii) nenapadlo, že v oddíle 

začne řádit zlodějský gang. Asi uprostřed 

listopadu totiž zmizely oddílovému 

nástěnkáři Vojtěchu Kanárovi dvě boty! 

Ještě dnes je stále nenašel! Jelikož 

neschopná policie nedokázala nebohému 

Vojtěchu Kanárovi nijak pomoci, do 

vyšetřování se vrhl i zkušený tým našich 

bulvárních redaktorů. A přeci jen něco 

zjistil! V dnešních dnech to už musí 

napadnout naprosto každého, ale my to 

věděli už dávno. Krádež nejspíše souvisí 

s nedávným zadržením europoslance za 

KSČM Miloslavem Ransdorfem! Pokud je 

to pravda, je Ransdorf opravdu ďábelský. 

Nejdříve odcizil boty a pak se měl pokusit 

o 350 milionů eur. Navíc měl podle 

našeho velmi důvěrného zdroje při 

zatčení obuté boty. Náhoda? To již 

necháme na vás. Podle nás ale v žádném 

případě. Přesto náš tým Vojtěch Kanár 

poprosil, ať vybídneme čtenáře k pomoci 

při pátrání po jeho ztracené obuvi. Pokud 

jste tedy viděli tenhle pár bot (Vojtěch 

Kanár nám žádný obrázek nezaslal, tak 

jsme museli míně improvizovat), piště 

urychleně do naší redakce. 

 

Vačky 

Co číst v klubovně?  

Fritz Steuben: Tekumseh 
Tekumseh patří k největším postavám indiánských dějin. Je to odvážný a silný bojovník, 

který bojuje za spravedlnost a rudé  muže. Na začátku příběhu je Tekumsh zajat léčkou bílých 

mužů. Bílí muži jsou osadníci z různých zemí. Po osvobození od osadníků kmen Irokézů zajme 

bělochy a za jejich svobodu nabízí mír. Přijmou běloši mír a osvobodí osadníky? 

z oddílové knihovny vybral Kyli 

Kód života: výsledky večerní hry VPV 

Sovinec 28. 10. – 1. 11. 2015 
        Na úvod je nutno poznamenat, že ne všichni 

hráči vydrželi nápor kolektivního  hledání kódu 

života a někteří odešli spát již v půlce nebo ještě 

před koncem, čímž poněkud zkomplikovali 

vyhodnocování, které je ideálně nastaveno pro 

stejný počet odpovědí. V závorce za jménem je 

počet vyhodnocovaných odpovědí, znaménkem plus 

jsou označení hráči s nejvyšší shodou, znaménkem 

mínus hráči s minimální shodou.  

Želva (12) + Hup (11), Kecka (10), Kouba a Tomr (9) 

- Jelen (2) 

Miky (6) + Tomr, Chrostík, Hup, Honzík (5)  

- Váva (1) 

TomR (12) + Hup (10), Želva, Kecka (9)  

- TomZbr (3) 

Váva (12) + Vevča a Šindy (po 8)  

- Miki, Jelen (1) 

Kecka (12) + Želva (10), TomR a Šindy (9)  

- Miki a TomZbr (2) 

Chrostík (8) + TomR (8), Hup (7)  

- Váva, Vevča, TomZbr, Jelen (po 3) 

Hup (12) + Želva (11), TomR (10)  

- Váva, Vevča, TomZbr (po 3) 

Vevča (12) + Honzík (9), Váva (8)  

- Miki, Chrostík, Hup, TomZbr (po 3) 

Honzík (11) + Vevča (9) - Bača (2), Jelen (1) 

TomZbr (6) + Vevča (5) - Šindy (1) 

Kouba (12) + Želva (9), Bača, Hup (po 8)  

- Miki a TomZbr (po 2), Váva, Vevča, Honzík (po 3) 

Šindy (11) + Kecka (9), TomR, Váva, Honzík (po 8)  

- TomZbr (1) 

Jelen (6) + Miki, TomR, Hup, Honzík, Kouba, Bača (6) 

 - Váva, Vevča (po 1) 

Bača (10) + Želva, Kouba (po 8)  

-  Miki, Vevča, Honzík, TomZbr (po 2) 

Pajda 
 



Střípky z naší historie: Poštorenská kapela 
DIVADLO MALÝ PRINC V RADOSTI. Na státní svátek sedmnáctého listopadu vyrazilo dvanáct 

Plameňáků na divadelní představení Malý princ. To si užili v brněnském loutkovém divadle Radost. 

Představení trvalo něco málo přes hodinu. Herci ale zahráli každou stránku známé knihy francouzského 

letce a spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Na jevišti se mihla pyšná růže, ztroskotaný letec, král, 

lampař, zeměpisec nebo pijan. Nejvíce jsme ale ocenili herce, který se chopil role malého prince. I když 

to byl ještě malý kluk, naprosto nás svým hereckým výkonem dostal. 

 
RÁDCOVSKO-OHNIVECKÝ KURZ: Pátek třináctého listopadu ve čtvrt na pět jsme se sešli na 

vlakovém nádraží. Když jsme přijeli na konečnou zastávku, šli jsme dlouho potmě lesem, až naše malá 

výprava dorazila do Ratíškovic.Když jsme tam přišli, místní skauti zrovna končili schůzku. První co nás 

napadlo při vstupu dovnitř bylo: ,,jdeme prozkoumat první patro a sklep“. Skauti z Ratíškovic měli 

klubovnu moc pěknou, hlavně první patro, kde jsme objevili dvě klubovny. My jsme měli přednášky 

v té druhé, která byla větší, stál tam stůl a bylo tam hlavně hodně polštářů na sezení. Spali jsme dole 

v největší klubovně s velkým jídelním stolem. 

Potom co jsme si všechno dobře prohlédli, nás Učeň zavolal na přednášku. Ještě před přednáškou 

dojela Učňova kamarádka (později i naše) Owi. První začal přednášet Učeň. Věnoval se družině a její 

činnosti. Když skončil, šli jsme si zahrát deskovky. Během toho s nám Učeň vedl osobní pohovory o 

našem zapojení v oddíle. 

Druhý den jsme netradičně začínali rozcvičkou, kterou vedl Kecka, který zaspal. Následoval 

program s Majklem. S ním jsme skládali své družinovky po dvojicích. Poté jsme hráli cirkulárku a další 

hru s šátky. V odpoledním klidu jsme našli ve sklepě dřevěné pušky na gumičky a pořádali jsme válku 

v lese. Válku nám zkazila Owi, která se na nás přišla podívat. Tak jsme ji za to zavřeli do sklepa. Naši 

válku proti Owi zavřené ve sklepě přerušil až Kecka, který přednášel o družinových výpravách. Když se 

setmělo, vyrazili jsme ven. Jediné, co si z toho pamatuji, je pěkný strom. U toho nám přednášela Owi a 

potom ještě Pajda. Oba se se věnovali ohnivcům a ohnivectví. 

Třetí den ráno před úklidem a balením ještě Pajda mluvil o hře a hraní a dalších věcech. 

Následovalo uklízení a balení. Když jsme vyrazili na hodonínské nádraží, začalo trochu pršelo. Na konci 

cesty jsme měli pořádně promočené boty. V neděli odpoledne jsme celí promočení dorazili domů, ale za 

mě tahle výprava byla super. 

 Kyli 

Prosinec je také ve znamení krásné 

hudby. Všude nás hudba obklopuje, a nejen ta 

vánoční. Proto jsem se rozhodl tento měsíc 

věnovat pozornost v seriálu Střípky z naší 

historie opravdu něčemu, co bylo známé 

nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti. 

Poštorenská kapela vznikla v druhé 

polovině dvacátých let minulého století. 

Založil ji údajně jeden z profesorů 

břeclavského gymnázia, bohužel více 

informací se nedochovalo. Kapela je tvořena 

zejména skauty z 1. oddílu junáků skautů RČS 

v Poštorné, ovšem časem se do ní přidávají i 

hudebníci neskauti. Jeden z prvních koncertů, 

kde kapela vyhrávala, se konal začátkem 

června roku 1928 před kostelem v Poštorné. 

Hudebníci za ni dostali i finanční odměnu, 

kterou použili jak do oddílové pokladny, tak i 

na samotný chod kapely. 

Kapela to byla dechová v tomto 

instrumentálním složení: heligon, 

baskřídlovka, křídlovka, bas klarinet, es 

klarinet, eufonium, trubka, buben, činely. 

Podle nástrojového složení lze usuzovat, že 

kapela byla schopna zařazovat i náročnější 

repertoár. V první polovině třicátých let byl 

vedoucím hudby Vladimír Anděl (buben) a 

kapelníkem Oldřich Mikula (křídlovka).  

 

Důležitou roli zde hrál i František 

Kňourek – Šedý Havran. Jeho funkci bychom 

dnes mohli nazvat manažer. Ten nechyběl při 

žádné větší skautské akci a s sebou brával 

právě i kapelu. Složil i několik písní, které 

kapela hrála. Myslím, že „Poštorenskou 

kapelu“ či „Stály baby u vesnice“ nemusím 

představovat. Poštorenská kapela nehrála jen 

na skautských akcích, ale také v místních 

podnicích. Mikulášský večer v místnostech U 

Strouhalů patřil k těm pravidelným. 

Svoji slávu kapela získala také díky svým 

excelentním výkonům na mezinárodních 

akcích. Účastnila se zřejmě dvou světových 

Jamboree (1933 v Maďarsku a 1937 v 

Nizozemsku). V roce 1933 po jamboree 

poslalo vedení Svazu dopis Vl. Andělovi, ve 

kterém velice kladně hodnotilo jejich 

příspěvek pro zdárný průběh akce. O úspěších 

se píše i v knize Skautské století! (str. 99) 

Druhá světová válka byla osudovou jak 

pro Poštorenský oddíl, tak i pro jeho kapelu. 

Ta se už nikdy neobnovila. Veliká škoda! Kéž 

by se i dnes zformovala nějaká skautská 

kapela. Inu, hudebníků by bylo v Břeclavi dost. 

Tento díl ukončím heslem z kroniky 

poštorenských skautů: Ta naše kapela, 

každého rozdělá. 

 Káně 

Kde všude jsem byl... 

Japonská zmrzlina  
Znáte ten pocit v létě, když je vám strašné teplo a jediné na co myslíte, je jenom 

zmrzlina? Přesně ten stav jsem v Japonsku zažíval den co den, protože jak už jsem psal dřív, 
horko tam bylo nesnesitelné.  

V posledních třech dnech mého pobytu v Japonsku jsme vyrazili do  Tokya. Horko bylo 
jako vždy neúnosné. Rozhodli jsme se, že si zajdeme na zmrzlinu. Našli jsme uličku, ve které 
stála cukrárna s pěti druhy zmrzliny. Všechny ale měly příchuť zeleného čaje. Čím kvalitnější a 
s vyšším obsahem zeleného čaje, tím byla dražší. Řekli jsme si, že když už jsme tam došli,  
dáme si tu nejkvalitnější. Hnusnější zmrzlinu jsem v životě nejedl! Chutnala jako hořčice. 
Pachuť navíc zvýrazňovaly lístky zeleného čaje, kterými byla zmrzlina posypána. 

Po této zkušenosti moje touha po zmrzlině opadla, ale hned další den jsme na zmrzlině 

byli znovu.                       Majkl 
 



 

 

hudba, text: Jaromír Nohavica 

1. 
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2. /: Dříve, než hvězda vyjde, :/ 

   /: hodinka její přijde. :/ 

3. /: Josef se třese zimou, :/ 

   /: kdepak je na noc přijmou? :/ 

4. /: Za okny tma je jatá, :/ 

   /: hospodář zamkl vrata. :/ 

5. /: Čtyři psi vedle plotu :/ 

   /: štěkají špatnou notu. :/ 

6. /: Pastýřům zvonce zvoní, :/ 

   /: na seně seno voní. :/ 

7. /: Hospodář usnul v křesle, :/ 

   /: do noci svítí jesle. :/ 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. - 6. Radovan Gajda 25 

1. - 6. Mlčka 25 

1. - 6. Jindra 25 

1. - 6. Tomík 25 

1. - 6. Jáchym 25 

1. - 6. Kuba Staněk 25 

7.  Samík 24 

8. - 9. Ondra Létal 20 

8. - 9. Dan 20 

10.  Alík 19 

11. Franta Ondra 14 

12. Ondra 10 

13. Lukáš S. 10 

14.  Bertík 9. 

 V měsíci padajícího listí měla vlčata 5 

akcí. 4 schůzky a jednu půldenní výprava. 

Bohužel záznam docházky z jedné ze schůzek 

byl ztracen, takže nakonec bodovaných je jen 

4. Nezapomeňte, hodnotí se i včasný příchod!   

Káně 

V říjnu bylo celkem osm akcí – 7 schůzek 

a 2 výpravy (VPV, družinové výpravy).  

Všudybylové (100%) - Kouba, Želva, Chrostík, 

Tomr 

Skorovšudové (75 – 99,9%) Váva, Miki, Kanár, 

Honzík. Vevča 

Akorátníci (50 – 74,9%) Řízek, Jelen, Tomzbr, 

Vilík, TomHan, Lukáš U., Křeček, Trumpet 

Málobylové (25 – 49,9%) Egon, Lukáš G., Vup, 

Vojta T., Bláža, Kanár 

Nikdebylové (0 – 24,9%) Kyli, Bača 

staří vlci: 9 akcí 

25 bodovaných, Ø 63,3% 

Hup 

Dochvilné vlče  

Poř. Přezdívka Body 

1. - 2. Chrostík 156 

1. - 2. Kouba 156 

3. Želva 155 

4. Tomr (Pet) 153 

5. Váva 142 

6.  Šindy 141 

7. Miki 128 

8. Kanár 116 

9. Honzík 127 

10.  Vevča 104 

11. TomHan 97 

12. Jelen 95 

13. Trumpet 94 

14. Lukáš U. 93 

15. Tomzbr 80 

16. Vílík 75 

17. Řízek 74 

18. Křeček 72 

19.  Vup 69 

20. Vojta T. 68 

21. Bača 62 

22.–23. Kyli 48 

22.–23. Egon 48 

24. Lukáš G. 42 

25. Bláža 30 

Poř. Družiny Body 

1. Mloci 72,2 

2. Štiky 63,3 

3. Jestřábi 55,8 

 

Staří vlci 

BODOVÁNÍ – LISTOPAD 2015 

Z KRONIKY VLČÁCKÉ SMEČKY: SLAVNOST SVĚTEL V LANŽHOTĚ 
V pátek 4. prosince si smečka vlčat našeho oddílu udělala výlet do nedalekého 

Lanžhota, kde místní spřátelený skautský oddíl pořádal akci pro veřejnost s názvem 

Slavnosti světel. Celkem třináct vlčat a jeden vedoucí vyjeli autobusem 16:45 z nádraží. 

Před pátou hodinou už bylo okolí lanžhotského kostela zaplněné mnoha lidmi, zejména 

dětmi. S úderem kostelních zvonů přišli čerti, andělé a Mikuláš. Čerti strašili, andělé 

rozdávali svítící náramky a maličké sladkosti a Mikuláš celou akci zahájil.  

Poté jsme zazpívali několik vánočních koled, zapálili jsme lampiony a dav vyrazil 

směrem k tenisovému hřišti. Tam už hořel oheň. Po vypuštění létajících světelných balonů 

jsme se pustili do opékání špekáčků, hovorů s ostatními skauty. Někteří měli takovou kuráž, 

že i dokonce čerty škádlili. Kolem sedmé hodiny jsme se rozloučili, poděkovali 

pořadatelskému oddílu Bantuové za pěknou akci, zakřičeli oddílový pokřik a šli na autobus.  

Káně 

      Táborníci 
Autor a ilustrátor: Vavřinec Kumšta 

 


