
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

září 2013 
 

neděle 1. 9. 2013 Večer před vyplutím   
          v 17.00 na klubovně pro rádce, ohnivce a    

          členy, kteří chtějí mít nějakou  funkci  
          v oddíle, čaj a sušenky, hra, vede Káně 
 

pondělí 2. 9. 2013 Zahajovací oddílovka 
          v 16.00 v klubovně na Šilingrově ulici,  
          slavnostní zahájení školního roku, fotky  

         tábora… vede Učeň  
 

7. - 8. 9. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO  

 
 

pátek 13. 9. 2013 16:30 Oddílová rada 
          doladění družin a OF, vede Učeň 

sobota 14. 9. První oddílová výprava  
          do Valtic, sraz: 7.17 na nádraží ČD,  
          s sebou: 30 Kč na vlak, jídlo, pití,  
          připravenost, pláštěnku a kroj 

          vede Jeleň a Lukas 

 

pátek 20. 9.2013 Oddílovka  
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          vede Jeleň a Lukas   

21. -22. 9. 2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 27. 9. 2013 Oddílová družina  
         pro starší (2. stupeň) v 16.30 v klubovně 
          vede Kecka a Majkl  

 

neděle 29. 9. 2013 Družinové výpravy 
          do LVA – pro všechny družiny  

          velká mezidružinová hra, připravuje Učeň 

 

pátek 4. 10. 2013 Závěrečná oddílovka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          uzávěrka bodování, doneste DE,DO, ŽK  
          hry a zpěv, vede Učeň, Kecka, Majkl 
 

   

 
Josef Bolan / Mandrage 

E            A              F#mi 

Mezi  zemí  a nebem a širým světem. 

          Hmi               D     E  

Je jeden náš  tak dobře ho znáš. 
 

Mezi  nebem a zemí , jsou věci  který 

Moje mi lá, můžu jen já.  
 

           A                  E 

Tahat tě za vlasy, dýchat ti  do tváře,  

         F#mi            D 

Dělat si  nároky na tvoje polštáře 

Sahat ti  pod sukni , kousat tě na ruce, 

Dělat ti  snídani, říkat ti  vopice. 
 

Mezi  světlem a nocí , houpu tě v bocích, 

Na tisíckrát, dělám to rád! 
 

Mezi  nocí  a světlem, zimou i  létem... 

Je spoustu rán, kdy můžu jen sám  
 

Tahat tě za vlasy… 
 

Platit ti  výdaje, prdět si  ve vaně 

Kvůli  tvé pověsti  porvat se v hospodě,  

Nosit ti  lekníny, vrtat ti  police, 

Jsme časem kalený šrouby a matice. 
 

Tahat tě za vlasy… 

 

Platit ti  výdaje… 
 

Vysoko nad zemí , 

životem kalený,  

navěky spojený. 
Šrouby a matice. 

Trubky a hadice 

Dřevěný palice 

Jaderný hlavice 

 
 

Legenda o stvoření světa - dokončení 
Všichni až na Bergelma. Ten vstoupil se svou ženou do žlabu a v něm se zachránil. Z nich pocházejí nová pokolení 

Hrímtursů.  Tato nová generace byla bohy vypuzena do Ni flhei mu, Muspellshei mu a do jejich nového domova 

Jötunheimu.   Poté odnesli bohové tě lo mrtvého Ymiho doprostřed Ginnungy a z jeho těla vy tvořili náš svět. Z jeho 

krve stvořili moře a jezera, z ma sa zemi a z kostí ská ly. Kamení stvořili z jeho zubů a z jeho lebky vytvořili nebeskou 

klenbu , kterou podepí rají čtyři skřítci j ménem Austri (východ), Vestri (západ), Sudri(jih) a Nordri (sever). Poté 

bohové posbíra li žha vé uhlíky z Muspellsheimu a zasadili je vysoko i níže na nebeskou klenbu , aby osvět lovaly nebesa 

i zemi. Všem tě lesům určili místo. Některým na nebi, jiná volně létala pod nebem, ale i jim stanovili místo a vyzna čili 

dráhu. Od těc h dnů se zača li rozlišovat dny a noci a počítat roky. Když šli jednoho dne Borovi synové po pobřeží 

moře, našli dva vyplavené kmeny. I stvoři li z nich lidské bytosti. Odin jim vdechl duši, Hoenir ducha a Lodur krev a 

barvu. Muž se j menoval Ask (jasan) a žena Embla (jíva?) z nich vzešlo lidské p lémě, které za svou zemi dostalo 

Midgard. Bohové Midgard ohraničili va lem, který stvořili z řas obra Ymiho a tento val chrání Midgarg před obry. 

Bohové vzali také Ymiho mozek , vyhodili ho do vzduchu a stvořili tak oblaka. Poté si bohové vybudovali svůj svět a 

tím Asgard je.  

 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče  

měsíc zelené kukuřice 2013 

Hej hola bratř íčci, 

ve své schránce jste našli první Sem Tam školního roku 
2013/2014, který  oznamuje, že prázdniny  uběhly jako voda v 

táborové říčce Oslavce a září neodbytně klepe na dveře naší 

klubovny. Doufám, že jste s i prázdniny užili naplno, a 

nemůžete se dočkat, co letos společně zažijeme. Uvnitř Sem 
Tamu naposledy zavzpomínejme na 46. oddílový tábor. Vydali 

jsme se až do daleké Persie a pomohli A lexandrovi Velikému 

dobýt obrovské území. Doufám, že na válečné tažení budeme 
vzpomínat stejně dlouho jako Peršané, kteří si stále hojí 

zranění, která jim způsobily  naše praky  a sarísy.  

Zahajovací schůzka nového oddílového roku proběhne 
první školní den 2. 9. v 16:00. Přijďte všichni, ať vám nic 

neuteče hned na začátku. S sebou si vezměte hlavně kroj, 

připravenost  a deník (opět  proběhne soutěž o nejlepší 
zápis z tábora). S mírou můžete přivést i nováčky. Pro 

vedení, rovery, rádce, podrádce a všechny, kteří chtějí 

fungovat v oddílové radě, proběhne už v neděli v 17:00 na 
klubovně Večer před vyplutím, kde se nad čajem a starými 

kronikami pobavíme o nadcházejícím skautském roce. Letos 

nás čeká spousta dobrodružství, která žádného pravého 
skauta nenechají sedět doma u pece. Stačí jen otočit  na 

poslední stránku Sem Tamu a zjist íte, co na podzim společně 

prožijeme. Uvnitř také na leznete vikingskou legendu O 
stvoření světa. Pořádně si ji přečtěte bude se vám to určitě 

hodit.  

 S přáním co nejpříjemnějšího návratu do školních lavic za 

vedení oddílu Učeň  

 



TÁBOR STŘELNICE 2013 
 

Ano, opět i  letos jedeme na Střelnici . To byly moje první  myšlenky. Ale tento tábor byl jiný. Lukas s Jelenem 

dorazi li  s věcmi  už v pátek večer, ale zůstali  před brodem, protože byl po povodních rozbitý. My ostatní  

dorazi li  na tábořiště s Panchem a Netopírem auty a zbytek vlakem. Hned první  den stála pod velením 

Netopýra kuchyně. Pajda se postaral o týpí . Pak jsme se vrhli  na podsady a hangár.  

Den 2: Z lesa se nosi la kvanta dřeva, která se ve dřeváku opracovávala. Klikouš si  začal připravovat 

meteostanici , já se pusti l do příprav brány. Lukas s Frantou kopali  "odpadovku", ten výsledek stál za to, ale 

odpadovka to prostě nebyla, nakonec se musela překopat.  

Den 3: Ještě dopoledne Pancho zakázal dřevostavby kvůli  chybějícímu  povolení. Všechno dřevo se schovalo 

dolů k řece. Tak se začaly dělat stoly v kuchyni . Odpoledne si  vzal Majkl bränball. Večer proběhl Káněcí  

večer v týpí  na téma lhaní .  

Den 4: Ráno si  Jeleň přichystal azimuťák. Nikdo, kromě dodatečného běžce Kecky ho nedoběhl (Jeleň ho 

udělal moc těžký). Až u oběda se zjisti lo, že je Želva ještě na trati , tak se ho vydali  Kecka s Pytlíkem hledat, 

nakonec se vráti l sám. Pancho vydedukoval, že na trase zkolaboval následkem dehydratace a fyzického 

vyčerpání . Na 
uklidněnou měl Učeň 

deskovky, v průběhu 

toho už vyřídi l 

Pancho papíry, tak se 

stavby zase 

rozběhly. V 

poledňáku vyběhl Kyli  

z lesa s jekotem, že 

ho bolí  ruka, po té co 

na ni  spadl. Odvezla 

ho záchranka do 

Brna, měl zlomenou 

nějakou kůstku v 

lokti . Odpoledne už 

stál základ brány. 

Večer se ještě 
pozorovaly hvězdy s 

Panchem.  

Den 5: Ráno byl 

posunutý budíček. Po 

snídani  jsme si  

zahráli  s 

Rati škovákama bränball. Potom jsem připravi l pod záminkou závodu s týpíovkou nečekanou první  pomoc, která 

se opravdu povedla. Po obědě se hrály s Kánětem Investice, v průběhu toho dorazi l Kulďas se Štístkem. Já se 

vydal nachystat noční  pochod, kde se ke mně připoji la Anča a pomohla mi . Kluci  vyrazi li  asi  kolem desáté na 

malou skálu, po cestě měli  několik stanovišť, jako přenášení  ohně přes vodu, nebo střelba z "kuše".  

6. Den: Vstávali  jsme až kolem oběda, po obědě-snídani  jsme vyrazi li  do bazénu, Anča s námi  šla na autobus a 

Kulďas se Štístkem už byli  dávno pryč. V průběhu dne se dostavěla brána  a už se nachystal stožár na 

vztyčení ,  ale 17 metrů dlouhý a živý! Strom byl moc těžký, tak jsme to nechali  na ráno, odpoledne se hrál 

lacross a po výborné večeři  bylo ještě káněcí  bouření  mozků. Večer jsem ještě pobavi l rovery mluvou ze 

spaní , když jsem jim oznámi l, že máme řídký nádobí ...  
Den 7: Ráno místo rozcvičky jsme vztyčovali  stožár, a dodělala se spousta menších prací , nakonec Učeň 

zapáli l věčňák. Příchod vlčat nás překvapi l. S vlčaty při jel i  Pajda a pár jeho kamarádů, kteří  nachystali  

lanové překážky. Večer jsme si  ještě v týpí  poslechli  Učňovu řeč a životopis Alexandra makedonského.  

Nakonec ještě Pajda s bolavou hlavičkou zahrál pár písní 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ  

září 2012 – květen 2013 

STAŘÍ VLCI 

1. Řízek 1240 

2. Želva 1150 

3. Majkl  1095 

4. Lukyn 1070 

5. Klikouš 1059 

6. Kanár   1045 

7. Miki  1004 

8. Vačky 871 

9. HuP  813 

10. TomR  796 

11. Vevča 783 

12. Kouba 771 

13. Palifuk   668 

14. Tofík   625 

15. Tuleň 615 

16. Kyli 606 

17. Hrášek  534 

18. Andrej 515 

19. TomVít  502 

20. Hroch  483 

21. Žabák 478 

22. Zobin 437 

23. Honza Strmeň 246 

LIŠKY březen – květen 2013  

1. Tomáš Zbranek 199 

2. Lukáš Gajda 151 

3. Lukáš Uher 123 

4. Alan Martínek 121 

5. Matěj Chrobák 113 

6. Dvojče Jarek 107 

7. Dvojče Láďa 105 

8. Egon Bezucký 57 

9. Vilík Bezucký 52 

DRUŽINY 

1. Mloci 775,8 

2. Štiky 643,6 

3. Jestřábi  590,6 
 

DOCHÁZKA šk.r. 2012/2013 

Poř Jméno Ø ☺ 100 2012 

VŠUDYBYLOVÉ (90 – 100%) 

1. Řízek 96,82 9 7x 98,8 

2. Klikouš 95,63 9 6x 88,5 

3. Želv a 93,47 9 6x 94,3 

SKOROVŠUDOVÉ (75 – 89,9%) 
4. Miki 88,94 9 4x 88,0 

5. Lukyn 87,23 9 5x 85,8 

6. Majkl 87,01 9 4x 86,0 

7. Kanár 79,5 9 2x 85,0 

8. Vačky 79,48 9 2x 68,8 

9. Honza Pavlačka 79,11 9 2x 40,4 

10. Tomáš Zbranek 76,56 3 0 84,4 

11. Lukáš Gajda 75,4 3 1x 63,2 

AKORÁTNÍCÍ (50 – 74,9%) 
12. Vevča 74,42 9 1x 88,8 

13. Kouba 70,16 9 0 59,2 

Ø oddílu 68,0 - - 71,1 
14. Palifuk 66,99 9 1x 86,5 

15. Hrášek 66,86 8 1 59,4 

16. Tuleň 66,52 8 1x 85,0 

17. Tomáš Ryšavý 62,62 9 0 83,9 

18. Andreas Král 62,4 9 1x 76,0 

19. Kyli 59,17 9 0 58,5 

20. Lukáš Uher 55,96 3 0 75,1 

21. Matěj Chrobák 55,96 3 0 74,0 

22. Žabák 54,76 9 0 70,5 

23. Alan Martínek 53,16 3 0 79,5 

MÁLOBYLOVÉ (25 – 49,9,%) 
24. Tofík 48,74 9 0 81,2 

25. Adam Zobač 46,87 9 0 74,0 

62. Hroch 45,11 9 0 63,8 

27. Dvojče Jarek 44,05 3 0 75,0 

28. Dvojče Láďa 44,05 3 0 75,0 

29. Tomáš Vítek 43,03 9 0 76,2 

30. Egon Bezucký 39,3 3 0 56,1 

31. Honza Strmeň 34,76 5 0 44,3 

32. Vilík Bezucký 30,95 3 0 54,1 

Křivka oddílu jde dolů, rok co rok klesá průměrná 

docházka oddílu, přibývá málobylů. Podívejte se jaký 
jste udělali skok oproti loňsku. (Nejlepší skokan byl 
Hup (+38,7%) …největší propadák TomVít (-33,2%)  








Na počátku nebylo nic, pouze prá zdná propast j ménem Ginnunga.  Na jejích koncích ležely dva světy, mra zivý , 

mlžný Niflheim a Muspellsheim, jiskřivý svět ohně. V Nifheimu vyvěra l Huergelmi, pra men jež živi l ledové řeky, 

které se nazývají Svö l, Gunntra, Fjörm, Fi mbultul, Slíd a Hríd, Sylg a Ylg, Vid, Leiptr a Gjöll. Tyto řeky se 

nazývají Elivágy, když tyto na led zmrzlé řeky dospěly a ž k hranicím žhnoucího Muspellsheimu, zača ly tát a z 

tajícího ledu vznik l obr j ménem Ymi a kráva zvaná Audhumla.  Kráva olizovala slaný led a jejím mlékem se Ymi živil. 

Jedné noci, když Ymi spal a potil se , vydělili se z jeho tě la dvě bytosti. Obr a obryně, ti da li zákla d celé generaci 

Hrímtursů.  Prvního dne, co oli zova la Audhumla led, vyvsta ly večer z le du lidské vlasy , druhého dne ce lá hlava a 

dne třetího celý muž. Nazýva l se Bůri.  Ten zp lodil syna jménem Bór. Ten se oženil s obryní Bestlou, dcerou obra 

Böltorna a zp lodili spo lu tři syny. Ti se jmenovali Odin, Vili a Vé (tito bohové vystupují v některých mýtec h pod 

jedním j ménem jindy jako tři bratři, též pod j mény Odin, Hoenir a Lodurr) nepohodli se s obry a byla rozpoutána 

válka. Bohové za bili Ymiho a když padl mrtev k zemi , z jeho ran vytékalo tolik krve, že se v ní utopili všichni obři.  

 



Den 8: Asi  o půl páté vylezl Váva z podsady, že potřebuje na záchod, byl velmi  hlučný a divil 

jsem se, že nikoho nevzbudi l. Asi  za půl hodiny vylezl znova a ptal se Majkla, kam má dát dopisy 

mamce,prostě nebyl schopný pochopit, že v pět ráno to nikdo řešit nebude. A celé to ještě završi l tím, 

že ráno zaspal budíček. Na snídani  byl jen suchý chleba se solí , ale byl čerstvý, takže všem chutnalo. 

Dopoledne proběhl výcvik vojáků a potom si  nově vytvořené družiny udělaly vlajky. Po obědě šly za 

Diem pro požehnání  táhnout do Persie, ale nakonec musely oběhnout celý Olymp. Na večerní  nástup 

došel věštec Káně, že je ideální  čas táhnout do Persie, tak se hned po rozchodu sbali li  a přespali  po 
družinách mimo tábor. Den 9: Po snídani  dorazi li  kluci  do Gordionu, kde plni li  úkoly s uzly. Například 

rozdělit poslepu 50 metrové lanu na 5 stejných dí lů. Den 10: Ráno po snídani  si  kluci  potrápi li  mozky 

při  skládáni  origami , a při  tom zmatkovali  a kroužlali  brambory. Den 11: Dopoledne byla další  etapa 

Graník, a po ní  si dělali  kluci  pohlednice, celé odpoledne se chystal slibový táborák, v průběhu příprav 

nás zaskoči la návštěva holek z Trávy, tentokrát Štístka, Raciolky a Čokošky, a na večer potom proběhl 

slibový táborák. Den 12: Hned ráno se začalo balit na celodenní  výlet. U „Vírce“ a někdy taky 

nesprávně zvaného „Vřídlo“, jsme se vykoupali . Před Senoradským mlýnem jsme se nechtěně rozděli li  a 

sešli  jsme se na Malé skále. Po příchodu znavení  dlouhým pochodem bojovali  kluci  u Issu.  Den 13: Na 

ranním nástupu nás pobavi l Jeleň povelem směr vůdcovský stožár pochodem vchod! Celé dopoledne 

jsme stavěli  katapulty a teprve odpoledne se začalo stří let. Vyhrál jednoznačně Inženýr Jeleň, jehož 

katapult stří lel opravdu daleko. Po svačině měl Pancho a Káně zdravovědu, a po ní  běhali  ještě kluci  po 

egyptských chrámech a sbírali  lí stečky. Den 14: Ráno se šlo po druhé do bazénu, někteří  už to vážně 

potřebovali . Zpáteční  cestou se někteří  stavi li na kofolu. Odpoledne se opět bojovalo, tentokrát u 

Gaugamel. Po té následovala Olympiáda, a nakonec se ještě zpívalo v týpí . Den 15: dopoledne proběhl 

hon na Darei la, potom dorazi li  kluci  do Indie, kde se museli  utkat s válečnými  slony! Večer byl 

závěrečný táborák potemělý o smrt Alexandra. Den 16: A taky poslední . Pár starších šli  ráno do 
indiánské potní  chýše, ale potom už se začalo balit naplno. Za zmínku ještě stojí , že jsme odjeli  z 

tábořiště individuálně, auty s rodiči . Nebouralo se, protože tu byl ještě týden farní  tábor.                                                                                                                           

                                                                                                                                          Zapsal Kecka  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


