
Milí bratříčci, vážení rodičové, 

pro tentokrát jsem zkusil menší experiment výjimečně nepsat o tom, co nás 

potkalo a co nás čeká. 

Přes pololetní prázdniny jsme se bavili s rádci a ohnivci o komfortní zóně, a že jen 

pokud z ní vystoupíme, můžeme se naučit něco nového. Ve vlaku jsem potom četl v 

jedné knize, že jediné prostředí, kde se sami o sobě můžeme něco dozvědět, je mimo 

náš denní stereotypní život. A do třetice jsem právě dočetl sloupek našeho náčelníka 

Číči, ve kterém se přimlouvá za větší autentičnost a opravdovost ve skautingu. A teď 

se ptám: Máme tohle všechno u nás v oddíle? 

Velkou měrou vše jistě záleží na vedení oddílu a rádcích, kteří chystají program. 

Myslím si ale, že k vytvoření takového prostředí může přispět každý člen našeho 

oddílu. Zákkladem je, abychom se na oddílových akcích potkávali v co největší míře, 

měli mezi sebou kamarádské vztahy, které budou vytvářet nezapomenutelnou 

atmosféru. Nechodili na oddílové akce jako do kroužku, ale vždy natěšení, co nového 

spolu zažijeme a připraveni nejen přijímat to, co nám dávají ostatní. Ale také přispívat 

něčím ze sebe. To je opravdový skauting, který bych si v našem oddíle moc přál. Čím 

víc z nás to bude mít podobně, tím dříve se přiblížíme společnému cíli. 

 za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautském světě? 
 Po Praze a Olomouci otvírá Skautský institu svou pobočku také v Brně. Svou činost zahájí 

třicátého března akcí s názvem SU nejistý v Brně. Jde o prví z přednášek na téma Nejistota. Součástí 

akce je i oslava otevření pobočky. Brněnský institut nabídne skautům i neskautům z jižní Moravy 

přednášky, workshopy nebo debaty. 

Český Junák získal certifikaci kvality od světové skautské organizace WOSM. Je tak sedmou 

evropskou organizací, která prošla úspěšně kontrolou. Junák zkoumali zatím na první úrovni a 

zabývali se Ústředím. Celkem jsme získali 75,9 % a nebyl odhalen žádný zásadní nedostatek. 

Možná budeme měnit krojové šátky. Ústředí totiž spustilo kampaň a diskuzi se všemi členy, co 

si myslí o výměně šátků. Náčelnictvu vadí rozpor s Krojovým řádem. Zvažuje se změna barev, 

zdobení  nebo častější nošení šátků z akcí. 

Vyšla nová knížku s názvem Severka od Miloše Zapletala. Dobrodružný román se je příběhem o 

zakládání a prvních krůčcích nového skautského oddílu. Knížku ilustroval Marko Čermák, kreslíř 

Rychlých šípů. 

S padesátiprocentní slevou mohou skauti nakupovat v internetovém obchodě. Sleva se vztahuje 

na více než dvě stě kusů zboží. Nakupující tam najdou například tračka, placky, diplomy, kalendáře 

nebo samolepky. 

Emuláda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsící únoru a březnu slaví narozeniny: Emuláda (23), Vačky (17), Kouba 
(16), Vevča (15), Lukáš Gajda (14), Lukáš Uher (13), Samík (10), Ondra Létal 

(10), Lukáš Suchyňa (10) 

Gratulujeme a přejem vše nejlepší! 



  

březen 2016 
pátek 18. 3. Oddílová schůzka 

pro skauty, vede: Kecka, Majkl, 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici 

24. – 28. 3. Velká velikonoční výprava 

pro vlčata i skauty na chatu do Zlatých Hor 

od čtvrtka do Velikonočního pondělí, 

možnost odjet už v neděli 

vede: Učeň, Kecka, Hup 

cena: 650 korun za pět dní, 610 za čyři dny 

sraz:  v 7:00 na vlakovém nádraží 

příjezd: v neděli 16:30, v pondělí v 14:30 

vybavení chaty: krb, matrace, toalety, 

sprcha s teplou vodou, elektřina 

jídlo upřesníme v Tomto Týdnu 

pátek 1. 4. Závěrečná oddílovka 

pro skauty, vede: Kecka, Hup, 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici, 

donést DE, DO, ŽK 

sobota 2. 4. Ukliďme Břeclav 

pro skauty i vlčata, úklidová akce, 

v 13:00 – 17:00, turistická základna Kančí 

obora, pytle a rukavice zajištěny 

pátek 15. 4. Oddílová schůzka 

pro skauty, vede: Kecka, Hup, 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici 

víkend 15. – 17. 4. ŠKOPR 

pro skauty, vede: ŠKOPR tým, 

v Doubravníku 

Na co se ještě můžete těšit: 

22.  – 24. 4. základní kolo Závodu vlčat 

a světlušek 

29. 4. Výroční táborák + sněm 

30. 4. – 1. 5. závěrečný víkend 

Rádcovsko-ohniveckého kurzu 

27. – 29. 5. Krajské kolo Závodu vlčat a 

světlušek 

1. – 17. 7. letní tábor Podhradí nad 

Dyjí 

 

KANÁROVINY: Jaromír 
Jaromír byl český kníže, který vládl v 

letech 1003,   1004- 1012 a 1033-1034. V roce 
1001 prchá s bratrem Oldřichem do Německa 
na dvůr Jindřicha II. před krutým bratrem 
Boleslavem III. Ten z obavy o trůn nechal 
Jaromíra vykastrovat. Jindřich ho následně na 

rok dosazuje na trůn.  

 
V roce 1004 se může naplno chopit 

moci, Jindřich II. totiž vyhání z Čech Poláky. 
Na jaře roku 1012 ale trůn přebírá nejmladší 
z bratrů, Oldřich. Jaromír, neznámo proč, 
nejdříve prchá do Polska a odsud k  
Jindřichovi II. do Bavor. Ten ho uvězní 
v Utrechtu a nikdo o něm dalších 21 let 
neslyšel. Když  v roce 1033 Oldřicha obviní ze 
spiknutí proti císaři Konrádu II., sesadili ho a 
říšské vojsko ustanovilo Jaromíra potřetí 
knížetem. O rok později Oldřicha propouštějí 
a vrací se zpátky na trůn. Musí ale vládnout s 
Jaromírem.  

Oldřich ze strachu o trůn nechá Jaromíra 
oslepit. Když umírá, vzdává se nároku na trůn 
ve prospěch synovce Břetislava I. V roce 1035 
je bezmocný slepec zavražděn. „Kochan poslal 
svého kata a když onen slepec seděl na 
záchodě v hodině noční, vyprazdňoval břich, 
proklál ho ostrým oštěpem zezadu až do 
útrob břišních,“ píše se v Kosmově kronice. 

Kanár 

SEM-TAM BUL-VAR 
BRUTÁLNÍ VRAŽDA V KLUBOVNĚ! 

Známý filmový herec a oddílový člen 

Josa  (†2016, někdy také řečený Oleg) byl 

v noci  na sobotu 23. 1. surově, dalo by se 

říct i nelidsky, zavražděn! Celá redakce se 

z této hrůzné zprávy, která se k ní pomocí 

zdroje bydlícího na Smetanově nábřeží 

dostala, stále ještě nevzpamatovala. 

Všichni se nepřetržitě utápíme v nářcích a 

slzách. Já jsem musel dokonce šestkrát 

utírat klávesnici, než se mi povedlo 

dopsat tento článek. Josa byl totiž nejen 

pro mě opravdovým přítelem (jednou 

jsme si i povídali na záchodech), avšak do 

místních kronik se navždy zapsal i 

kultovně zahranou postavou překupníka 

Imricha Stavebního ve filmu Detektiv Ivan 

Trojan (režie Martin Vačkář). Sláva z téhle 

role mu ale nestoupla do hlavy, tak jako 

to často bývá. I po uvedení filmu do 

domácích kin to byl ten stejný 

málomluvný, usměvavý kartonový panák, 

jehož originální smysl pro humor neměl 

v našem středisku obdoby. Každý čtvrtek 

se Josa totiž s pomocí Želvy postavil do 

dveří dívčí klubovny a tam až do 

pátečního odpoledne stál v pozoru, dokud 

nedošla některá z holek a nelekla se ho. 

Vtípky takového rázu prostě k Josovi 

patřily. A právě ty dostaly Josu do hrobu. 

Jeho legrácek už měl totiž dost psychicky 

nestálý vedoucí dívčího oddílu, Kulďas, 

který tu noc popadl sekeru, v záchvatu 

vzteku vytáhl Josu z klubovny a rozsekal 

jej napadrť. Dozvěděli jsme se, že trestní 

stíhání vraha Kulďase ještě nebylo 

zahájeno. Na co policie čeká? 
Vačky 

Co číst v klubovně?  

Ernest Thompson Seton: Dva divoši 
Tuto knihu vám asi ani nemusím popisovat, protože ji jistě všichni znáte. Ale já to stejně 

udělám. Stručně řečeno kniha je o dobrodružstvích dvou chlapců, kteří žili jako Indiáni a o 

tom, co všechno se naučili. V příběhu se dovídáme snad skoro všechno o indiánském životě. 

Také jak si vyrobit například luk a další věci. Tuto knihu bych určitě doporučoval všem, kdo si 

chce přečíst tu nejlepší knihu v naší knihovně. 

z oddílové knihovny vybral Kyli 

Kde všude jsem byl... 

Aligátoři v Miami 

V dalším díle cestopisu se vydáme na 

slunnou Floridu. Letěl jsem se tam v půlce ledna 

na 14 dní spolu s juniorskou reprentací v 

softballe. Zpátky jsem si přivezl pár velkých 

zážitků, na které budu rád vzpomínat.  

Ohromil mě hned přílet do Miami, letadlo 

totiž přelétalo přes slavnou Miami beach a tři 

golfová hřiště až na letiště. 

Areál, kde se konal turnaj, kterého jsme se 

účastnili, byl součástí slavného Disneylandu. A 

Mickey Mouse byl všude. Nechyběly dopravní 

značky  s Mikiho hlavou a ušima. Identifikační 

karty, které nás opravňovaly vstoupit do areálu, 

měly taky obrázky z Disneyho pohádek. A když 

jsem kartu přiložili ke čtečce a dali svůj otisk 

prstů, rozsvítil se přede mnou zelený Mickey 

Mouse. 

Když jsme se šli jeden den se dvěma 

spoluhráčema projít, došli jsme k rybníku. Na 

cedulích psali, že prý se v něm vyskytují aligátoři. 

No moc se nám tomu nechtělo věřit a tak jsme 

dva šli dál, jeden se ale dalekohledem díval. Za 

chvíli nás vítězoslavně dobíhal s tím, že opravdu 

spatřil alitátora!  

A poslední, malá sportovní věc. Navštívili 

jsme zápas nejslavnější hokejové soutěže, 

kanadsko-americké NHL. Být na stadionu s 

dalšími dvaceti tisíci diváky byl jedním z těch 

nejnezapomenutelnějších zážitků, jaké jsem na 

svých cestách zažil. A domácí vyhráli, jen si to 

představte. 

Majkl 

 



  

Střípky z naší historie: Nezapomínejme na děvčata 
V pátek 29. ledna jsme z břeclavského nádraží vyrazili vlakem společně s holkami z oddílu V 

Trávě do Nového Města na Moravě na druhou společnou pololetní výpravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovali jsme se na chatě a vyrazili jsme běžkovat na blízký profesionální běžkařský okruh. Na 

začátek jsme si každý odjeli jedno až tři kolečka podle našich schopností a možností. Ráca si při 

běžkování poranila koleno, prý se lekla vrtulníku. Po odjetí koleček se konala velkolepá štafeta v 

tříčlenných družstvech, kterou řídila Emuláda a Kecka. Kromě klasického běžkování jsme museli 

například jezdit jen po jedné běžce nebo udělat tři kolečka cestou tam a cestou zpátky. Před večeří nás 

Emuláda učila tancovat. V párech, někteří smíšených, jiní v čistě chlapeckých dvojicích. Po večeři jsme 

poslouchali Učňovu přednášku o učení. Dostali jsme knížečky a vytvořili desatero správného rádce. 

Druhý den nás čekala velmi náročná rozcvička a torozdělávání ohně na sněhu. Někteří byli 

úspěšní, jiným se tak moc dobře nedařilo. Po snídani jsme všichni vyrazili na půldenní výpravu. Ráca 

kvůli svému zranění nemohla na výlet. Proto pro nás na chatě uvařila výbornou pórkovou polévku. Šli 

jsme částečně po trase, kterou jsme minulý rok jeli na běžkách a tehdy byla celá krásně zasněžená. Po 

návratu jsme měli hodinu odpočinku, kdy jsme se pořádně najedli. Potom jsme opět šli na běžkařský 

zasněžený okruh. Na profesionálním okruhu se totiž uskutečnil běžkařský závod s hromadným startem 

na kilometr a půl. Ze startu jsme vyběhli zároveň. Do čela peletonu se zařadil hned Kecka s Kulďasem. 

Jelikož si ale vybrali špatnou a delší trasu, na trati je předběhl Tof a Emuláda, kteří se až do cíle na trati 

předjížděli. Tuto dvojici v druhé půli trati doběhl Kecka, který běžel pouze v triku a teplácích. Ten 

nakonec do cíle doběhl jako první. Za ním s vyplazeným jazykem Emuláda a o milisekundu později Tof.  

Po večeři jsme chvíli zpívali a potom jsme začali hrát hru Pastýřská idyla. Při ní jsme si jako chudí 

somálští pastýři vydělávali na živobytí pasením a prodáváním ovcí. Za peníze jsme si kupovali další 

ovce a co nás napadlo. Každý z nás zvolil jinou strategii hraní. Já, Kanár, Miki a Chrostík jsme se spojili 

a majetek jsme měli společný. Hup a Vevča, kteří byli v této hře bratři, si od banky půjčili 1 000 dolarů 

(pro srovnání za jednu ostříhanou ovci za rok jste měli pět dolarů) a nakoupili si přes 200 ovcí, čímž 

zdevastovali pastvinu na několik let a nikdo nic nevydělával. Jelikož jsme s Kanárem v pátém roce 

neměli dostatek peněz na zaplacení životního minima, což bylo 15 dolarů na každého, stali jsme se 

bezdomovci a založili si samostatný stát Ovečkystán. V pravidlech totiž bylo napsáno: Co pravidla 

nezakazují, je dovoleno.Třetí den ráno jsme ještě před budíčkem vyrazili vítat východ slunce. Po snídani 

jsme si zabalili své věci a uklidili chatu.  

 Tomr 

Loni skautky oslavovaly sté výročí 

českého dívčího skautingu. Děvčata, tento díl 

Střípků z naší historie, je věnován hlavně vám. 

Tedy opožděně přeji mnoho energie do 

činnosti a pokračujte ve stopě, kterou v 

Břeclavi skautky otiskly již za první republiky! 

Vedle poměrně dobře zachycené 

historie břeclavských skautů, tu záznamy o 

činnosti skautek značně chybí. Bohužel, dívčí 

skauting nereprezentuje žádná silná 

osobnost, nedochovala se kronika, 

nevzpomínají se pamětnice. Ale jisté je, že 

v Břeclavi přeci jen dívčí oddíl byl. 

První zmínka pochází z poloviny 

dvacátých let. V časopise Skaut – Junák je 

otištěn článek „Ze života junaček“. Píše v něm 

župní zpravodajka Marie Januštíková o mladé 

vůdkyni junaček z Břeclavi, která svým 

energetickým vedením dovede své 

svěřenkyně na čelní místo. Oddíl skautek 

teprve vzniká, poněvadž ještě v roce 1925 

nebyl registrovaný. 

Dívčí oddíl zřejmě nebyl stabilní a 

potýkal se s existenčními problémy. 

Zajímavou zmínkou v chlapecké kronice je ta, 

že kolem roku 1934 se ustanovuje oddíl nový. 

Vede jej sestra Špaténková. Oddíl tábořil 

v letech 1934 a 1935 s II. oddílem skautů, 

avšak odděleně. 

Raritou je také skautská činovnice Marie 

Pištěková v již zmíněném II. oddíle 

břeclavských skautů. Pro skauting se nadchla 

na táboře v Lidečku roku 1933 a kvůli 

neshodám s vedoucí dívčího oddílu byla 

registrovaná v tom chlapeckém jako vedoucí 

vlčat. Sestra Pištěková skutečně brzy přilnula 

k celému oddílu skautů a pracovala pro něj s 

láskou a obětavostí. Jí předně náleží založení 

hudebního oddílového kroužku. Platné služby 

prokázala i v táborové kuchyni. Byla jakousi 

oddílovou maminkou. V roce 1937 však 

odchází na Valašsko. 

Jak již víme, kromě svazových skautek 

v Břeclavi působili i skauti a skautky DTJ 

(dělnické tělovýchovné jednoty).  Toto 

uskupení bylo spojeno s levicovou politickou 

stranou sociální demokracie a se jménem 

prvního břeclavského starosty Josefa Nováka. 

Oddíl vedl Bohdan Šturma – Dorek, kterého za 

druhé světové války umučili nacisti.  

Tak, a to je všechno. Pokud se nějakému 

čtenáři či čtenářce bude zdát, že toho je jaksi 

málo, tak mu nebo ji mohu slíbit více 

informací o dívčím poválečném skautingu, 

který má daleko silnější pozici a je spojený 

s další skautskou legendou Marií Adamcovou 

– Maru. 

Káně 

Intercamp 2016: BE A HERO! 

Přináším vám shrnující informace k letošnímu Intercampu, na který nás celkově vyráží čtrnáct 

Plameňáků. Tématem celé akce jsou superhrdinové. Můžete se těšit na hry, výlet do okolí, 

seznámení se skauty ze členských zemí NATO nebo ochutnávku cizích jídel. 

Jedeme do Josefova u Jaroměře. Cesta trvá přes tři hodiny, přestupovat budeme celkem 

dvakrát a to v Pardubicích a Hradci Králové. 

Odjezd:  v pátek 13. 5 v 13:50 na břeclavském nádraží 

Příjezd: v pondělí 16. 5. předběžně v 15:00 

Cena za vlak: 400 korun 

          Intercamp končí až v pondělí závěrečným ceremoniálem, proto si prosím zařiďte ve školách 

omluvenku. Na tom, co budeme vařit, se ještě domluvíme. Na konci února jsem objednávala 

propagační předměty. Celkem za 16 věcí naše výprava zaplatí 3 787.  Peníze za vaše nákupy mi 

předáte při odjezdu na nádraží. 

Emuláda 



 
hudba, text: Poletíme 

1. 
G 

Pokaždé když tě vidím, 
D

vím, že by 

to šlo, 
Em

a když jsem přemejšlel, co 

cítím, 
C

tak mě napadlo, jestli nechceš 

svýho osla vedle mýho osla hnát,  
jestli nechceš se mnou tahat ze země 
rezavej drát.   

R: 
G

 Jsi Loko
D

motiva, která
Em

 se řítí 
C

tmou,  

jsi indiáni, kteří prérií jedou,  
jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,  
jsi prezident a já tvé spojené státy  

  
2. Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to 
se má 
je to koruna žvejkačkou ke špejli 
přilepená,  
a dva kelímky vod jogurtu, co je mezi 
nima niť,  
můžeme si takhle volat, když budeme 
chtít  
R:  
3. Každej příběh má svůj konec, ale né 
ten náš,  
nám to bude navždy dojit, všude kam se 
podíváš,  
naše kachny budou zlato nosit a krmit 
se popcornem,  
já to každej večer spláchnu půlnočním 
expresem   
R:  
4. Dětem dáme jména Jessie, Jeddej, 
Jad a John,  
ve stopadesáti letech bude srdce bíti 
jako zvon, 
a ty nestratíš svoji krásu, stále štíhlá 
kolem pasu, stále dokážeš mě chytit 
lasem a přitáhnout na terasu.  
R: 2x  
 

  Táborníci 
Autor a ilustrátor: Vavřinec Kumšta 

 

 

Desatero správného rádce 
Tohle je seznam deseti nejdůležitějších 

vlastností, které by měl mít rádce, podle 

účastníku pololetní výpravu na chatu Mercedes. 

1. zapálenost 

2. čestnost 

3. zkušený a spolehlivý 

4. laskavý a kamarádský 

5. trpělivý 

6. empatický 

7. cílevědomý 

8. poslušný 

9. ochotný 

10. veselý 

 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. Jindra 50 

2.-3. Mlčka 45 

2.-3. Ondra Létal 45 

4. Albert 43 

5.-6. Samík 20 

5.-6. Jáchym 20 

7. Tomík 19 

8.-10. Aleš 15 

8.-10. Kuba Staněk 15 

8.-10. Dan 15 

11. Radovan 14 

 

 

V zimním měsíci únor proběhlo 5 akcí 

pro vlčata, z toho jedna byla velká.  

Stoprocentní účast měl pouze Jindra, což mu 

vyneslo 1. místo.      

Káně 

 

V únoru měli staří vlci celkem šest akcí – 

4 schůzky a 2 výpravy 

Všudybylové (100%) – Řízek, Miki, Jelen 

Skorovšudové (75 – 99,9%) – Vevča, Želva, 

Kanár, Chrostík, Šindy 

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

Bača, Vilík, Egon, Kouba, Tomr, TomHan, Alan, 

Trumpet, Váva, Vojta T., Bláža 

Málobylové (25 – 49,9%) Tomzbr, Lukáš, Kyli 

Nikdebylové (0 – 24,9%) Ondra B., Šimon 

staří vlci:  6 akcí 

24 bodovaných 

Ø 63,5% 

Hup 

Dochvilné vlče  

Poř. Přezdívka Body 

1. Miki 116 

2. Kanár 110 

3. Chrostík 107 

4. Jelen 106 

5. Řízek 102 

6. Vevča 76 

7. Želva 74 

8. Šindy 70 

9. Váva 68 

10.-11. Vilík 67 

10.-11. Tomr 67 

12. Trumpet 63 

13. Kouba 61 

14. Bača 60 

15.–16. Honzík 56 

15.-16. Křeček 56 

17. TomHan 54 

18.–20. Bláža 53 

18.–20. Lukáš G. 53 

18.-20. Egon 53 

21. Lukáš 46 

22. Kyli 44 

23. Tomzbr 42 

24. Vojta T. 39 

Poř. Družiny Body 

1. Jestřábi 70,6 

2. Štiky 65,3 

3. Mloci 54,7 

 

 

Staří vlci 

BODOVÁNÍ – ÚNOR 2016 


