
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
listopad 2013 

 

26. – 30.10.2013 Velká podzimní výprava 
          Chata Severka u Olomouce, více uvnitř             

pátek 1.11. 2013 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
          hry a zpěv, vede Učeň, Kecka, Majkl   

 

2. – 3.11.2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 27. 9. 2013 Oddílová družina  
         pro starší (2. stupeň) v 16.30 v klubovně 
          vede Kecka a Majkl, na začátku krátká OR 
          rádcové předloží přípravu DV  

 

pátek 15.11. 2013 Večerní hra ve městě 
          sraz již v 16.00 v klubovně na Šilingrovce 
          změna programu vyhrazena (oddílovka) 
          informace v tomto týdnu 
 

16. – 17.11. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

21. – 22.11.2013 Nocování  s bezdomovci 
          akce oblastní charity - park a pěší zóna  

 

22. – 24.11.2013 Rádcovský kurz 
          První víkend pro všechny případné příští  
          rádce a podrádce, oddílové funkcionáře a  
          další zájemce. Informace ve zvláštní  
          pozvánce. 
 

Pro ostatní bude připravena na sobotu  
23.11.2013 oddílová akce 

Informace v tomto týdnu    

pátek 29.11. 2013 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK 
          hry a zpěv, vede Učeň, Kecka, Majkl 
 

30.11. – 1.12. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

   

 
Hana a Petr Ulrychovi, Javory 

Ami         Emi  
Kolovrátek skřípá  
     F               C         
v starých trámech praská 
Dmi7   Cmaj7        G 
a další vráska příběh vypráví.  
Je v něm smrt i láska,  
je v něm marná touha,  
sám pomstít všechno zlo a bezpráví.  
Dmi7  
Sám a sám, na stezkách zrádných  
Cmaj7                        Dmi7 
to chce víc než sílu, to chce lásku,  
         Cmaj7  
lásku velkou, lásku čistou,  
G  
trápenou a prožitou,  
                       Ami,EmiF,C,Dmi7,Cmaj7,G 
takovou co říká proč jít dál…nanananana 
       

Kolovrátek zpívá,  
jednotvárnou píseň  
a tiše skrývá trpké přiznání.  
Přes práh tiše vklouzla  
stará víra v kouzla,  
že žádná střela lásku nezraní. 
Sám a sám, když kruh se denně úží,  
to chce víc než kouzla,  
to chce lásku,  
lásku velkou, lásku čistou,  
trápenou a prožitou,  
takovou co říká proč jít dál.  
 

 
 

Složení družin 2013 – 2014 
Jestřábi PO Mloci UT Štiky ST Lišky PA 

Vačky Hup Klikouš Váva 
Vevča Lukyn Žabák Martin Žůrek 
Palifuk Hroch Želva Vojta Tichý 
TomR Tofík Řízek Kuba Neuhauser 
Hrášek Kanár Kyli Honzík Chlumecký 
Hříbek Kouba TomVít Vláďa Schejbal 
Lukáš Gajda Miki Zobin Petr Vochozka 
Dvojče Láďa Alan TomZbr  
Dvojče Jára Lukáš Uher Peťa Huňař  
 Tomáš   

 

 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc padajícího listí 2013 
 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
přinášíme Vám druhé číslo našeho zpravodaje Sem Tamu. V tomhle 
čísle se úplně poprvé objevuje nová rubrika od Kanára. Snad se nám 
bude všem líbit. Chtěl bych pochválit všechny, kteří se zapojili do Boje 
o týpí. V blízké době se v klubovně objeví průběžné pořadí, které také 
objevíte uvnitř časopisu. Doufám, že v říjnu se zapojí i zbytek oddílu! 
Blíží se nám Velká podzimní výprava, která proběhne o podzimních 
prázdninách 25.-30.10. Bývá to jedna z nejlepších akcí skautského 
roku, tak doufám, že si ji žádný pořádný plameňák nenechá utéct. 
V září měli příšernou docházkou Hroch, Tomáš Vítek a dvojče Laďa. 
Doufám, že v říjnu to bude lepší! 
Když jsem měl v září kvůli složení družin telefonát s jednou maminkou, 
tak jsem se dozvěděl, že není úplně spokojená s tím, co se v Sem 
Tamu objevuje. Napadlo mě tedy poprosit Vás, rodiče, abyste nám na 
můj mail ucen94@gmail.com napsali, co vám v našem časopise chybí,  
a které další informace byste v něm uvítali. Můžete samozřejmě poslat  
připomínku nejen k Sem Tamu, ale také k činnosti oddílu 
V závěru bych chtěl ještě v oddíle přivítat všechny nováčky, kteří 
k nám v září přišli. Jedná se o Peťu Huňaře, Tomáše, Vláďu Schejbala. 
Ať se vám u nás líbí!                                            

 Za vedení oddílu Učeň 

 
 
 

Průběžné výsledky boje o týpí září 2013  
 kaštany noviny žaludy celkem 
Tomáš Zbranek 39 0 0 117 
Kouba 0 39 4 78 
Řízek 6 26 0 70 
Honzík, Kuba, Martin 11 0 0 33 
Vláďa, Vojta T. 11 0 0 33 
Peťa Huňař 10 0 0 30 

Více na http://plamen.skauting.cz/ 



Z ODDÍLOVÉHO WEBU 
 

  
 
 

Na výpravu se šlo, nebo spíš jelo, jak kdo chce, v neděli brzo ráno. Sraz byl v 7:00 na autobusovém nádraží. 
Účast byla skromná, což mě mrzelo. V Břeclavi byly hody. Po chvíli čekání přišel Učeň. Všichni jsme se divili, 
proč nemá na zádech žádný batoh. Každé družině rozdal zprávu od Aloise z Lichtenštějna, kde byli důležité 
informace ke hře. Jak přijížděl autobus, tak nám oznámil, že si máme jít koupit sami lístky. Mě koupil lístek 
Řízek, protože jsem nemohl najít peněženku. Peníze jsem mu hned v autobuse vrátil a vyrazili jsme do 
Lednice. Vystoupili jsme na náměstí. Mloci se vítali s Hupem. Naše družina se vydala k jízdárně hledat první 
zprávu – šifru. Nebylo těžké ji najít a vyluštit. Další naše kroky směřovaly k obrostlému bunkru pod Rybničním 
zámečkem, kde byla další zpráva. Po jejím rozluštění jsme se vydali k javoru u Apollonova chrámu. 
Mimochodem v tom javoru byla i keška! Pod kopcem se potkala naše družina s družinou Mloků, před kterými 
jsme doteď měli značný náskok. Chvíli jsme se s nimi předbíhali k další zprávě, která byla na Vyhlídce. 
Jelikož Mloci vyluštili šifru dřív než my, rozhodl jsem, že půjdeme zkratkou, kterou jsem ale neznal. Cestou 
jsem posvačil Vlašák s rohlíkem – výborné. S Mloky jsme se sešli na Novém dvoře. Divili se, že jsme přišli ze 
směru, ze kterého nás nečekali. Nacházíme šifru, luštíme ji a vyrážíme, opět jako první, ke Třem gráciím. Tam 
nás čeká zpráva za sochou. Zprávu luštíme, ale Mloci nás předbíhají. Tentokrát se jde ke Svatému Hubertovi, 
kde je šifra ukrytá mezi schody. Zprávu nacházíme jako první. A posílá nás na Taliánky. Cesta tam je dlouhá, 
ale všichni ji zvládnou bez obtíží. Po delším hledání nacházíme zprávu a luštíme ji. Je v morseovce. Mloci 
dochází v průběhu našeho luštění a značnou dobu vůbec nemůžou najít zprávu. Až když jsme na odchodu, tak 
ji luští. Zpráva nás vede k Břeclavskému mlýnu, ke skautskému pomníku, kde je ve stromě ukryt poklad. Byl 

tam pro každého nachystaný hezký kamínek a pamětní kartička. Díky za výpravu                    zapsal Klikouš 
 

BODOVÁNÍ 
září 2013 

STAŘÍ VLCI  
1. Hup 159 
2. Kanár 138 
3. Řízek 131 
4. Vačky 125 
5. Želva 118 
6. Kouba 116 
7. Lukyn 115 
8. Miki 111 
9. Klikouš 104 

10. Lukáš Gajda 101 
11. Petr Huňař 100 
12. TomZbr 95 
13. TomR 93 
14. Vevča 90 
15. Žabák 82 
16. Hrášek 76 
17. Palifuk 71 
18. Zobin 70 

19.-20. Dvojče Láďa 58 
 Kyli 58 

21. Alan Martínek 56 
22. Lukáš Uher 52 
23. Tofík 50 
24. Hříbek 49 
25. Hroch 47 
26. Dvojče Jára 43 
27. TomVít 41 
28. Tomáš 25 

LIŠKY 
1. Honzík Chlumecký 95 
2. Vojta Tichý 84 
3. Kuba Neuhauser 66 
4. Vláďa Schejbal 59 
5. Váva Kumšta 36 
6. Martin Žůrek 26 

DRUŽINY 
1. Mloci 76,9 
2. Štiky 70,3 
3. Jestřábi  65,8 

Docházka březen 20132  
Všudybylové (100%) Vačky, Hup, Kanár,  
  Vojta T., Honza Ch., Vláďa S. 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Vevča, Hrášek,  
  Miki, Lukáš G., Lukyn, Kouba, Žabák, Řízek,  
  TomZbr, Peťa H., Kuba N. 
Akorátníci (50 – 74,9%) Palifuk, TomR., Hříbek,  
  Dvojče Jára, Tofík, Alan M., Lukáš U., Tomáš, 
  Klikouš, Kyli, Zobin, Váva, Martin Ž.,  
Málobylové (25 – 49,9%) Dvojče Láďa,  Hroch,  
  TomVít, 
Nikdebylové (0 – 24,9%) nikdo 

Průměr oddílu: 8 akcí, 34 členů Ø 71,7 % 

 Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 

Antonín Benjamin Svojsík 
(*5. 9. 1876  †17. 9. 1938) 

pedagog zakladatel 
českého skautingu 

 
A. B. Svojsík se narodil v Praze jako 
druhý ze čtyř bratrů. Do svých tří let 
žil ve Dvoře Králové. Starší bratr Alois 
byl cestovatel a nejmladší Gustav byl 
operní pěvec. Antonín rád zpíval, a 
proto začal chodit do pěveckého sboru, 
kde byl nejmenší, odtud jeho 
přezdívka “Benjamínek“. Ve škole učil 
tělocvik. Navštívil Anglii ohledně 
modernizace tělovýchovy, ale místo 
toho se seznámil se skautingem, 
kterému se věnoval celý život. V roce 
1911 sestavil pokusnou družinu. O rok 
později sepsal knihu Základy junáctví, 
na níž s ním spolupracovali tehdejší 
špičky českého národa například i T.G. 
Masaryk, obálku nakreslil Mikuláš 
Aleš. V létě téhož roku vedl první 
skautský tábor, kterého se zúčastnil 
také tehdy šestnáctiletý později slavný 
básník Jiří Wolker. 
Na závěr bych chtěl zveřejnit jednu 
z jeho myšlenek: 
,,Skautem je člověk do smrti. Ne kvůli 

legitimaci, ale životním postojem, 
filosofii a ctěním zásad.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanár 




 
Rusovlasý Thor  je strážcem Ásgardu, jeho otcem je Odin, matkou Země. Jezdí ve voze taženém 
dvěma kozli. Má tři cenné atributy: kladivo, opasek síly a železné rukavice, ve kterých kladivo 
uzvedne. 
Jednoho dne Thor prohlásil, že se v Ásgardu nudí, protože nemá kde vybít svou sílu. Loki se k 
němu přidal: „Ani já nemám, s kým bych poměřil svou chytrost, tady nad všemi vítězím.“ Thor 
však namítl, že síla je lepší než rozum a je potřeba jí cvičit. Vzápětí se otázal: „Myslíš, že bych 
obstál v zemi obrů?“ Loki mu na to pravil: „To je možné zjistit jen jediným způsobem…“ Thor a 
Loki se vypravili cvičit své dovednosti do země obrů. 
První večer se zastavili u domu  rolníka. Ten neměl hostům co nabídnout. Thor vstal a zabil své 
dva kozly, kteří mu táhli vůz, a hodil je do kotle. Když byli kozli uvaření, pozval Thor rolníka a 
jeho rodinu, aby se s nimi najedli. Po jídle Thor položil na podlahu kozlí kůže a vyzval ostatní, 
aby na kůže naházeli všechny kosti. Nevšiml si ale, že rolníkův syn Thialfi jednu stehenní kost 
nožem naštípl, aby z ní získal morek. 
Thor za úsvitu vstal, vzal kladivo a pozdvihl je nad kozlími kůžemi. Kozlové obživli, ale jeden z 
nich kulhal. Thor se hrozně rozzuřil. Když to rolník viděl, prosil Thora o odpuštění: „Vše, co 
máme, si můžeš vzít, jen nám, prosím, zachovej náš život“. Thor se postupně uklidnil a jako 
náhradu za jeho újmu přijal od rolníka jeho syna Thiafiho a dceru Roskvu, aby mu sloužili. Při 
odchodu je vzal s sebou. U rolníka nechal jen své kozly, aby se poraněná noha mohla zahojit. 
V zemi obrů se nacházel hluboký les. Thor a jeho společníci šli až do setmění, na noc se uchýlili 
do prostorné jeskyně. Ráno vyšli z jeskyně a nedaleko ní našli spícího obra.  Thor si rychle zapnul 
opasek, nasadil rukavice a vzal do ruky kladivo, když se obr probudil. „Jmenuji se Skrými“, 
představil se, „a ty jsi určitě Thor z Ásgardu“. Pak se otázal, co dělal Thor a ostatní v jeho 
rukavici. Thor zjistil, že to nebyla jeskyně, ale obrova rukavice. „Zdá se, že máme společnou 
cestu“, pokračoval obr. „Mám rád společnost. Půjdete se mnou? Když vám ponesu jídlo, dokážete 
se mnou držet krok“. Thor se rozhodl Skýmiho následovat. 
Večer se Skrými zastavil u velkého dubu. Podal svůj vak Thorovi a lehnul si pod strom. Thor se 
snažil do vaku dostat, ale nepodařilo se mu rozepnout ani jednu přezku. To ho rozčílilo, vzal 
kladivo a praštil spícího obra přímo doprostřed čela. Obr se probudil a ptal se, co to bylo. „ Asi na 
mě spadl list“, zamumlal a spal dál. Thor, Loki, Thialfi a Roskva museli jít spát bez večeře a 
nemohli se ani vyspat, protože Skrými hlasitě chrápal. O půlnoci šel Thor praštit obra podruhé. 
Po  ráně Skrými pouze řekl: „Nejspíš na mě spadl žalud.“ A hned zase usnul. Před svítáním se 
Thor rozhodl uštědřit Skrýmimu třetí ránu a skoncovat s ním. Vší silou se opřel do kladiva a 
zabořil ho do obrovy hlavy. Obr se posadil a řekl: „Asi na mě nějaký pták upustil větvičku. Stejně 
je čas vstát. K pevnosti obrů Utgardu to není daleko, tam se teprve setkáte s opravdovými obry. 
Proto si dejte pozor a chovejte se k nim s úctou. Stejně by pro vás bylo lepší, kdybyste se vrátili.“ 
Ukázal cestu a sám se vydal svou vlastní. 
Thor a jeho společníci Skrýmiho odchodu nelitovali, ale ani jeho varování neuposlechli, došli už 
příliš daleko, aby se vrátili. Brzy dorazili k bráně Utdardu, která byla zamčená a ani Thorovi se 
nepodařilo s ní pohnout. Nakonec se protáhli škvírou mezi mřížemi. Ocitli se v síni plné obrů, 
kteří na ně vrhali pohrdavé pohledy. Vůdce obrů  se posměšně zeptal: „Tenhle trpaslík má být 
slavný Thor, strážce Ásgardu?“ Pak ještě dodal: „Ať jste, kdo jste, musíte nás pobavit nějakým 
obratným kouskem nebo nám předvést vaší sílu.“ 
Loki, které zatím jen sledoval dění kolem něj, prohlásil, že má takový hlad, že by toho spořádal 
více než kterýkoliv obr. Na soutěž s Lokim byl vybrán obr Logi. Postavili mezi ně mísu plnou 
masa. Loki byl mezi bohy známý svou velkou chutí k jídlu, navíc  byl hladový, protože nevečeřel 
ani nesnídal. Hltal maso s obrovskou chutí a ze začátku vypadal, že zvítězí. Ale čím déle jedli, tím 
jeho protivník jedl rychleji. Nakonec Logi spořádal i kosti a kus mísy. Loki prohrál a vítězem byl 
uznán Logi. 

Další přišel na řadu Thialfi. Přihlásil se, že bude závodit v běhu. Za protivníka mu byl vybrán obr 
Hugi. Obři přichystali závodní dráhu. Thialfi vyběhl tak rychle, že ani nebyl vidět. Ale Hugi ho 
rychle dohonil, otočil se na konci dráhy a když se vracel, míjel Thialfiho zhruba v polovině dráhy. 
Obři získali druhé vítězství. 
Po těchto nevydařených pokusech došlo i na Thora. Pravil, že by si rád dal s někým závody v pití, 
protože měl hroznou žízeň. Obři přinesli velký picí roh a prohlásili: „Jestli za něco stojíš, 
vyprázdníš ho jedním douškem!“ Vůdce obrů dodal: „ Většina z nás ho vyprázdní na dva doušky, 
je mezi námi jen málo nešiků, kteří potřebují tři doušky k jeho vypití.“ Thorovi nepřipadal roh 
příliš velký a dal se do pití. Při prvním doušku se  hladina téměř nesnížila, při druhém doušku 
klesla jen o trochu. Při třetím měl Thor pocit, že brzo praskne a přece se mu roh nepodařilo vypít. 
Vůdce obrů posměšně prohodil: „Kdo by si to byl pomyslel, že slavný Thor je takový nešika. 
Nemá cenu po něm chtít nic dalšího.“ Thorovi už docházela trpělivost, chtěl napravit svou 
reputaci a prohlásil: „Zkusím cokoliv.“ Vůdce obrů s úsměvem odvětil: „Dobrá, máme tady 
takovou nenáročnou hru. Zvedneš ze země tuto kočku." Thor přistoupil ke kočce. Objal ji kolem 
břicha a tahal. Ale kočka se nepohnula. Podařilo se mu s vypětím všech sil jí zvednout jen jednu 
tlapku a to bylo vše. Vůdce obrů se jen usmíval a mile poznamenal: „Nic si z toho nedělej, byla to 
přeci jen velká kočka.“ Thor už byl vzteky bez sebe a křikl na něj: „Proč se se mnou tedy nebiješ 
sám, když si myslíš, že jsem tak slabý?“. Odpověděl mu: „Snad si nemyslíš, že bych se, pustil do 
zápasu s někým, kdo ani neunese kočku? Ale můžeš zápasit s mojí starou chůvou Elli.“ Po těch 
slovech přišla stařena a zaujala zápasnický postoj. Thor ji uchopil a pokusil se ji hodit na zem. I 
přes jeho snahu se mu nepodařilo s ní pohnout. Stařena ho pak neočekávanou silou dostala na 
kolena. „Konec zápasu, nemá cenu dál pokračovat“, vykřikl vůdce obrů. 
Následující den vyprovázel hlavní obr Thora a jeho společníky na cestu do Ásgardu. „Zesměšnil 
jsi mě, jak se teď můžu vrátit mezi ostatní bohy?“, povzdychl si Thor. „Řeknu ti tedy pravdu“, 
přiznal se obr, „slyšeli jsme o tvé síle 
a nechtěli jsme s tebou soupeřit. 
Setkal jsem se s vámi už v lese, kdy 
jsem se představil jako Skrými. Tři 
rány tvým kladivem  jsou patrné 
kolem hradu jako tři hluboká údolí, 
myslel sis, že bušíš do mě, ale byl to 
klam. Další lest jsem na vás nachytal, 
když Loki závodil v jídle s Logim. 
Ve skutečnosti to byl plamen, který 
pohltí vše, co mu přijde do cesty a 
jeho žravost vzrůstá, když je živen. 
Thialfi závodil s Myšlenou a ty jsi pil 
z rohu, jehož konec ležel v moři. 
Nikdo by nedokázal vypít celý 
oceán. Tobě se však podařilo snížit 
jeho hladinu. Při zvedání kočky jsi 
prokázal obrovskou sílu, je to totiž 
celý Midgard. Ale svou skutečnou 
sílu jsi ukázal v zápasu se stařenou, 
která zosobňuje stáří, nikdo ho 
porazit nemůže.“ 
Thor zuřil, že se nechal napálit, 
popadl kladivo a hnal se po obrovi, 
ale ten zmizel. Zmizel i jeho hrad. 
Thora a jeho společníky obklopovala 
pouze pustina. Nezbylo jim než se 
vrátit do Ásgardu. 



Velká podzimní výprava 
Chata Severka 26. – 30.10.2013 

 
sraz: v sobotu 26.10.2013. posunut na 7.10 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
ubytování: v domku 9. střediska Jana Boska, skautů z Olomouce 
  http://severka.skauting.cz/ 
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.) 

bodováno: věci na DS, kroj, svíčku, kapesní nůž – případně upřesníme na DS 
jídlo: společné – každý s sebou vezme: ¼ kg cukru krupice, 1 citron, 1 klobásek,  
           2 velké brambory, ½ chleba,1 vejce na tvrdo, 1 velká cibule, čaj ¼ krabičky  
družiny: (nakoupí a vezmou potřeby na určená jídla pro celý oddíl!) 
Mloci: 5x špagety, rajčata, vepřové plec (2 kg), boloňská omáčka 4 sklenice, 1 perla   
           tvrdý sýr 40 dkg, 1 pomazánkové máslo, sádlo 
Štiky: 3 krabičky taveného sýru, 300g tvrdého sýru, mletá sladká paprika, 4x těstoviny, 
           1 kg uzeného masa, 1 smíšené máslo Bonjour, 1 l oleje,  
Jestřábi: 2 pom. másla, 2 kg hladké mouky, práškový puding vanilkový na 4 litry, 3 mrkve 
           3x KusKus, 2 papriky (klidně kozí roh-mírně pálivá), 1 okurek, popř. pár rajčat 
Roveři: 2 marmelády, holandské kakao, 2 balíčky čočky, 8 jemných párků, 3 velké mrkve, 
           1 smíšené máslo Bonjour, 6 l mléka 
program: oddílová XIII – podle celoročního plánu, výroba draků a drakyáda,  
       výpravy  a vycházky do okolí 
cena: 550,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: ve středu 30.10.2013 ve 12.31 hodin rychlíkem z Olomouce 

 

Přihlášku odevzdejte na OS 18.10.2013, nejpozději na srazu 
 

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

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU PODZIMNÍ VÝPRAVU 
Chata Severka 26. – 30.10.2013 

Závazně přihlašujeme našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na velkou podzimní výpravu Severka 26. – 30.10.2013 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 550,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Předběžně počítáme s účastí našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
na těchto víkendových akcích 

 

 22. – 24.11.2013 Rádcovský kurz I. (jen pro členy od 7. třídy ZŠ) 
 20. – 22.12.2013 Vánoční výprava zatím neurčeno 
 31.1. – 2.2.2014  Rádcovský kurz II. (jen pro členy od 7. třídy ZŠ) 
 15. – 22.2.2014 Velká zimní výprava Vrbno pod Pradědem 
 17. – 20.4.2014  Velikonoční výprava Podhradí nad Dyjí 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dotazník pro rodiče říjen 2013   jméno:_______________________________ 
 
Vážení rodičové, 
touto cestou bychom chtěli Vaše děti motivovat k lepší práce ve škole a doma, 
vaše hodnocení těchto „jejich aktivit“ zařazujeme i do oddílového bodování. 
Ohodnoťte jednotlivé kategorie známkami od 1 do 4, podobně jako ve škole 
(zakroužkujte nebo zakřížkujte), buďte soudci přísnými a spravedlivými, aby 
body takto získané byly řádně zasloužené… 
Připomínky, vzkazy, omluvenky z akcí za uplynulý měsíc nám, prosím, pište 
na druhou stranu. Děkujeme 
 

1. Do školy se doma připravuje   1 2 3 4 
 
2. Doma pomáhá    1 2 3 4 
 
3. Chování k rodičům, sourozencům 1 2 3 4 

 
 

_________________________ 

                                                                                              podpis rodičů   


