
KALENDÁŘ  
oddílových akcí 
prosinec 2013   
           
 

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

 

30.12. – 1.12.2013 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

První možnost uspořádat DV! 
 
 

6. – 8.12.2013 Výprava OR do Olomouce 
         pro rovery, rádce a aktivní členy OR 
          sraz v 17.15 hodin na ČD, cena: 300,- Kč  

 

pátek 13.12 2013 Oddílová schůzka 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          s sebou přihlášky na vánoční výpravu 
          družiny předloží přípravu DV 14.12.2013 
 

sobota 14.12. 2013 Družinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, možnost návštěvy 
          Hodonínské ZOO (plnění OP), družiny 
          předloží přípravu na OS 13.12.2013  

 

20. – 22.12. 2013 Vánoční výprava 
          do Štramberka (ubytování na DDM) Učeň 
          sraz v pátek v 14.50, návrat neděle v 17.00 
          cena: 500,- Kč, bližší informace uvnitř listu 
 

pondělí 23.12.2013 Vánoční besídka 
          od 14.00 hodin na Duhovce u mamuta 
          družiny si připraví scénky na motivy seriálu  
          o pro svoje oddílové kamarády 
          konec nejpozději do 19.00 hodin  

 

úterý 24.12.2013 Vánoční krmení 
          tradiční akce, pro ty, co už to doma nemo- 
          hou vydržet sraz ve 14.00 hodin u kostela                     
 
 

24.12.2013 – 6.1.2014 ODDÍLOVÉ VOLNO 

   

 
Tomáš Klus, Richard Krajčo, Kryštof 

       C 
Tou cestou 
                                       G 
tím směrem prý bych se dávno měl dát 
        Dmi 
když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají  
       F                       G 
kus něhy ti za nehty slíbí a dají 
 

Víc síly se prát 
na dně víc dávat než brát 
a i když se vleče a je schůdná jen v kleče 
donutí přestat se zbytečně ptát  
                C 
Jestli se blížím k cíli  
           G 
kolik zbývá víry 
        Ami 
kam zvou  
                         F     Gsus4 G 
svodidla, co po tmě mi lžou 
Snad couvám zpátky  
a plýtvám řádky, co řvou, 
že už mi doma neotevřou  
 

Nebo jít s proudem  
na lusknutí prstů se začít hned smát 
mít svůj chodník slávy a před sebou davy  
a přes zkroucená záda být součástí stáda 
 

Ale zpívat a hrát  
kotníky líbat a stát 
na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku 
přestat se zbytečně ptát  
 

Jestli se blížím k cíli … 
Zda couvám zpátky…  
 

 
 

Recenze: S Plamenem (TJ Lokomotiva Břeclav – obor turistiky) 
 

Knížku jsem dostal na jedné z prvních akcí v tomto školním roce. A už při cestě domů jsem přemýšlel, co 
uvnitř najdu, jak ta knížečka bude vypadat uvnitř a o plno dalších věcech. Když jsem ji nakonec doma 
otevřel, všechna má očekávání byla naplněna. Knížka S Plamenem vypovídá o prvních 20 letech našeho 
skautského oddílu. Každá „kapitola” je nadepsána číslem školního roku (např.88/89). Následuje informační 
stránka, která popisuje družiny a jejich rádce, vítěze bodování, oddílové akce a na závěr pár věcí o táboře. 
Za touto krátkou, pro někoho možná nudnou stránkou, se nachází spousta a spousta vtipných a 
dobrodružných příběhů, které se doopravdy v našem oddíle za ta léta staly. Jsou pestře vyprávěny 
samotnými pamětníky, kteří se těch příhod účastnili. Mimo ně je tady pár článku jako O přezdívkách,  
O klubovně, O mužským štěstí a také několik povídek z oddílového života.  
Přišlo mi zajímavé, jak to všechno začalo, jak náš oddíl vznikl. A možná se mi budete smát, ale až tady 
jsem zjistil, že naši klasickou písničku Kus chleba složil člen oddílu - Silver. Rozhodně bych ještě vyzdvihl 
různé zkoušky odvahy nebo zkoušku „Psanec“, kterou bych si taky rád vyzkoušel. Podle mě knížečka  
S Plamenem určitě stojí za přečtení. A v naší knihovně jistě několik výtisků ještě najdete.                      Hup 
 

 

SEM TAM 
   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc bláznů 2013 
Už je zima, už je čas, 
Mikuláši mají sraz. 

Jeden půjde rovnou k nám, 
bude bručet, však to znám. 

Kouknu se mu na boty- 
Ahoj táto, jsi to ty? 

 

Vážení rodičové, milí bratříčci, 
dostává se vám do rukou nové číslo našeho „asiměsíčníku“. Od vydání 
minulého čísla se uskutečnily dvě významné a velmi povedené akce. O 
Velké podzimní výpravě si můžete přečíst uvnitř, na fotky se podívejte na 
našich webových stránkách. Druhá velká akce byl 1. víkend rádcovského 
kurzu. Na těchto akcích se rádcové současní i budoucí učí, jak správně 
vést družinu.  
A co chystáme v nejbližší době? Víkend před Štědrým dnem se všichni 
společně vydáme na Vánoční výpravu. Je to nejkratší z víkendových 
oddílových výprav, a proto bych chtěl apelovat na rodiče vlčat, aby využili 
možnosti se svých dětí před vánoci „zbavit“ a mít klid na poslední přípravy. 
Poslední společnou oddílovou akcí letošního roku bude Vánoční besídka 
23. prosince. Doufám, že si oddílové Vánoce společně pěkně 
vychutnáme.  
A ještě o jedné akci bych se chtěl zmínit. Letní oddílový tábor bude letos 
opět rozdělen na dvě časti. První týden 28. 6. - 5. 7. se kromě stavby 
uskuteční zakončení rádcovského kurzu. Společná část pro celý oddíl bude 
pokračovat 5 .- 16. 7. Zmiňuji se o tom již teď, abyste si mohli své rodinné 
dovolené naplánovat na jiné termíny a bylo nás na táboře co nejvíce. 
Všem bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánoc. Ať pod stromečkem 
najdete to, co si nejvíce přejete. Do nového roku pak, ať se nám podaří 
naplnit všechny výzvy a předsevzetí. Oddílu bych popřál plno ryzých 
Plameňáku, povedených výprav na pěkná místa  
a pevná přátelství. Já si od Ježíška přeji, aby nás skauting pořád bavil a 
naplňoval.                                                         Za vedení oddílu Učeň 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
Na letošní Velkou podzimní výpravu 
jsme se vydali až za Olomouc na 
hranice vojenského prostoru 
Libavá, kde jsme sehnali ubytování 
nedaleko Smilova na základně 
Severní hvězda, která patří 
olomouckým skautům. Vyjeli jsme až 
v sobotu 26.10., až starší roveři a 
vedoucí oddílu splnili svou volební 
povinnost. Cesta uběhla poměrně 
rychle, v Olomouci nám na nádraží 
předali klíče a jeli jsme dál. Ze 
zastávky ve Smilově to bylo na 
chatu jen pár minut, takže jsme 
dopoledne měli ještě spoustu času 
na tradiční družinové vycházky do 
okolí s plněním úkolů. Odpoledne 
pak pokračoval program pálkovacími 
hrami na louce pod zastávkou. Když 

tu z ničeho nic dorazil pan učitel Bílek a dovezl svého vnuka Péťu Vochozku. Z toho, co říkal, nemůžeme nic 
publikovat, neb byl velmi rozezlen, že se k němu nedostaly informace o posunutí času odjezdu a kde se přesně 
akce koná. Po večeři v rámci večerního programu jsme si zahráli na parlament. Ovšem volby do něj probíhali 
poněkud netradičně (možná by to prospělo i české politice:-) a hned se z toho stala nejoblíbenější hra této 
akce. Druhý den ráno se posunoval čas a tak nás Kyli budil již v pět hodin, aby nezaspal do kostela. Tam odjel 
ještě před snídaní spolu se Skunkem prašivým a Lukášem řečeným Kuželka. My ostatní jsme chtěli po snídani 
popojet vlakem směrem k Olomouci, ale vlak nám ujel, tak jsme trasu celodenního výletu na Svatý kopeček 
nad Olomoucí museli absolvovat celou pěšky (jen 20 km). Ale stálo to za to. Zejména závěrečné stoupání nám 
dalo trochu zabrat. Na Svatém kopečku Jeleň omládl a pustil se do šermířských soubojů s mladšími chlapci. 
Ostatní se rozprchli po stáncích, aby nakoupili dárky rodičům, sourozencům či sami sobě něco dobrého na 
zub. Taky se tam k nám přidalo Káně s Péťou Huňařem. Mysleli jsme, že s nimi dorazí i Lukas a spol, ale prý 
měli těžký nákup. Jakoby Káně mělo ten batoh bůhví jak lehký. Něco málo přes hodinku jsme pak museli čekat 
na vlak ve Velké Bystřici, a tak jsme na chatu dorazili až skoro v půl osmé. Před chatou už na nás čekali celí 
zmrzlí naši cestovatelé. A to se jim prý ještě podařilo cestou zpátky několikrát brodit potok. V botech. 
Blázni. Navíc prý z té bohoslužby stihli jen posledních pět minut. Kdyby šli s námi na Svatý kopeček, mohli 
stihnout bohoslužbu celou.  Večer se uskutečnila noční bojůvka a nakonec oblíbený parlament.  Třetí den 
dopoledne proběhlo zálesácké vaření. Musím konstatovat, že se družiny vyznamenaly – všechna jídla byla 
dobrá, některá i nápaditá, ale i obyčejný mločí brgul se velmi povedl. Mezi tím někdy dorazily sestry 
Křepelkovy Ema a Elis, které se zapojily do programu. Odpoledne proběhly závody oddílové XIII. Pajda měl 
připraven tradiční závod v uzlovací štafetě a poznávání uzlů poslepu, Kecka organizoval znalost oddílu a 
střediska a zápalkové hlavolamy ze špaget, Učeň poznávání stromů, Majkl poznávání ryb a co mělo Káně si už 
nepamatuji. Některé disciplíny jsme dokončovali po tmě. Večer jsme zpívali a hráli parlament. Čtvrtý den se 
dopoledne uskutečnila velká hra na motivy báje o Thorově cestě do země Obrů. Družinky měly absolvovat 
určenou trasu a na ní soutěžili s „obry“ v jezení a pití. Ono soutěžit v pojídání starých kekelbrotů z Racia není 
nic moc… Odpoledne nejdřív družinky vyráběly draky. Roveři se také pokoušeli sestrojit draka, a protože 
Kecka neměl lištičky, tak jej umotal z drátu. Později jsme se vydali ven, jestli budou draci létat. Nelétali. 
Nefoukalo. Škoda. Následovala večerní hra v kuličky, zatímco Učeň a spol. počítali výsledky. Večer proběhlo 
vyhlášení výsledků, které bohužel neotiskujeme, protože se do redakce Sem-Tamu nedostaly. Kromě zpívání 
byl program doplněn hrou na pohádkové postavy „Já princezna bez čárky volám draka s čárkou.“ Pátý den 
jsme už od rána balili a uklízeli, aby nám zase neujel vlak. Všechno jsme v pohodě stihli, problém byl trochu 
jen s likvidováním odpadků, ale vše se vyřešilo a domů jsme dojeli v brzkém středečním odpoledni.          Pajda 

BODOVÁNÍ 
říjen 2013 

STAŘÍ VLCI  
1.  Želva 168 
2.  Řízek 157 
3.  Vevča 152 
4.  Kouba 149 
5.  Klikouš 146 
6.  Kanár 140 
7. Hup 128 
8. TomR 123 
9. Kyli 122 

10. Miki 117 
11. Vačky 114 
12. Tomáš H. 110 
13. Péťa H. 105 
14. TomZbr 89 
15. Lukyn 87 
16.  Alan 70 
17. Tofík 53 
18. TomVít 52 
19. Palifuk 46 
20. Lukáš G. 44 
21. Žabák 42 
22. Dvojče Láďa 41 
23. Hrášek 35 

24.-26. Dvojče Jára 32 
 Hroch 32 
 Lukáš 32 

27. Hříbek 21 
LIŠKY 

 1.  Péťa Vochozka 98 
2. Tomík 93 
3. Váva 90 
4. Honzík Chlumecký 70 
5. Mlčka 68 

6.-7. Kuba Neuhauser 57 
 Vláďa 57 

8. Vojta 56 
9. Sam 54 

10. Martin Žůrek 51 
11. Franta 45 

12.-13. Adam 44 
 Ondra 44 

14. Lukáš 22 
DRUŽINY 

1. Štiky 84,4 
2. Mloci 69,3 
3. Jestřábi 55,2 

 

 Docházka říjen 20132  
Všudybylové (100%) Vevča, Kouba,  
  Klikouš, Želva, Řízek, Váva, Péťa V.  
  a družinka Liščat 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Vačky, Vláďa 
  Kanár, Miki, Tomáš H., Kyli, Péťa H., Hup, 
  Martin Ž., Vojta, Kuba N., Honza Ch.,  
Akorátníci (50 – 74,9%)TomR, Lukyn, Alan,  
  TomZbr 
Málobylové (25 – 49,9%) Palifuk, Hrášek,  
  Lukáš G., Dvojčata Jára a Láďa, Hroch,  
  Tofík, Lukáš, Žabák, TomVít,   
Nikdebylové (0 – 24,9%) Zobin(nebodován) 

Staří vlci: 8 akcí, Lišky: 4-5 akcí 
Ø  oddílu - 41 bodovaných, 74,9 % 

Kanároviny 
aneb co nám ve škole neřekli 

Jaroslav Foglar 
(*6. 7. 1907,+23. 1. 1999) 

spisovatel, skautský vůdce, 
pedagog (nejen zážitkový) 

 

K jeho nejvýzna-
mnějším dílům 
patří: Rychlé šípy, 
Pod junáckou 
vlajkou, Jestřábe 
vypravuj, Hoši od 
Bobří řeky, Chata 
v jezerní kotlině, 
Záhada 
hlavolamu,  
 Do skautu přišel 
na doporučení 
svého kamaráda. Vstoupil do oddílu 
Jestřábi, podle kterého dostal přezdívku 
Jestřáb. Nebavilo ho to tam, proto přešel 
do oddílu Ohnivci, který se o rok později 
sloučil s legendární Dvojkou. Časem se 
stal jeho vůdcem, ve funkci vydržel 60 
let, což je světový rekord. 
Měl spis u Státní bezpečnosti (StB), v 
roce 1975 byl evidován pod krycím 
jménem Jestřáb, jako nepřítel státu, ale 
díky jeho labilní povaze se o něj později 
přestala StB zajímat. Jaroslav Foglar hrál 
ve čtyřdílném filmu Česká odysea. Na 
závěr jedna z jeho myšlenek: „Přátelství 
– to nejcennější, co člověk může získat.“ 



Dotazník pro rodiče listopad 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   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dotazník pro rodiče prosinec 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 
 

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

 
 

_________________________ 

                                                                                              podpis rodičů   

Vánoční výprava 
Štramberk 20. – 22.12.2013 

 
sraz: v pátek 20.12.2013 ve 14.50 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
ubytování: na DDM ve Štramberku  

http://www.ddmkoprivnice.cz/pobocka-stramberk/  
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, případně upřesníme v tomto týdnu 
jídlo: společné – ¼ chleba, 1 menší cibuli, 10 pytlíků čaje stejného druhu, ¼ kg. cukru, 
           1 citron, jablko a oplatek (ty neodevzdávejte!) vlčata - 1 malá paštika a jedno  

uvařené vejce, staří vlci - 1 střední paštika 
družiny: (nakoupí a vezmou potřeby na určená jídla pro celý oddíl!) 
Mloci: perla máslová, tvrdý sýr v celku – 0,5 kg, vepřová plec 1,5 kg, drcený kmín, tvaroh         
  2 balení 
Štiky: debrecínské párky 6 ks, trocha oleje, smetana na vaření 2 krabičky, těstoviny 
           panzzani jakékoliv – 3 balíčky 
Jestřábi: 10 pytlíků rýže parboiled, 1 obyčejné máslo, kakao, kompot 2 sklenice, 1 kg         
  cukr moučka, melta 
Roveři a vedení: 5 l mléka, mletá skořice, hlavička česneku, 3 zelené papriky, rajčatový   
    protlak, 2x sladká mletá paprika, trocha hladké mouky, nejmenší majonéza 
program: Vánoční Štramberská záhada, návštěva muzea Tatry v Kopřivnici  
       výpravy  a vycházky do okolí 
cena: 500,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: v neděli 22.12.2013 v 16.54 hodin rychlíkem od Přerova 

 

Přihlášku odevzdejte na OS 13.12..2013, nejpozději na srazu 
 

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

PŘIHLÁŠKA NA VÁNOČNÍ VÝPRAVU 
Štramberk 20. – 22.12.2013 
Závazně přihlašujeme našeho syna  

 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na vánoční výpravu do Štramberka 20. – 22.12.2013 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 500,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 


