
KALENDÁŘ AKCÍ 

březen 2012 

pátek 2.3.2012  závěrečná 
          Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně - uzávěrka  
          bodování únor 2012, hodnocení   
          DE, DO, ŢK,  zpěv a hry, na konci OR         

3. – 4.3.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
jen druţina Mloků si nahradí DV z 18.2. 

 

sobota 10.3.2012 Výprava do Brna 
          sraz v 8.15 hodin na ČD, návrat: 17.21 
          cena: 120,- / 160,- podle programu 
 

pátek 16.3.2012 Oddílová schůzka 
          16.00 na Duhovce „u mamuta“  
          Společná s Vlčaty, zpěv a hry 

 

17. - 18.3.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

pátek 23.3.2012 Oddílová druţina 
          v 16.30 v klubovně, vede Učeň 
          v úvodu krátká oddílová rada rádcové 
          předloţí hlášení o druţinových  
          výpravách v sobotu 24.3.2012 
           

sobota 18.2.2012  Druţinové výpravy 
          první jarní výpravy do okolí Břeclavi,  
          návštěva druţinových míst v předjaří 

 

pátek 30.3.2012  Oddílová schůzka 
          16.30 v klubovně závěrečná - uzávěrka  
          bodování březen 2012, hodnocení   
          DE, DO, ŢK,  zpěv a hry, na konci OR    

 

 31.3. – 1.4.2012 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

5. – 8.4.2012 Velikonoční výprava 
          Hranice na Moravě ubytování na  

          Místním DDM, výpravy do okolí – hrad  
          Helfštýn, Hranická propast, aragonitové  
          Jeskyně, příprava na ZVaS 
          Poslední moţnost přihlášení na OS 30.3. 
          Bliţší informace v příštím čísle Sem-Tamu 
          Odjezd: čtvrtek 5.4. asi v 9.00 hodin 
          předběţná cena:  600,- Kč 
 

   

 

 

Jan Nedvěd, Brontosauři 

D 

Měsíc cestou svojí nad řekou  

když hvězdy provází,  

každej kamarád si s kytarou  

svý tóny nachází 

      G    D 

lajlalaj ...,  

            A             A7 

jdeme spolu cestou dál 

                                    A+     D 

aby oheň věčný kamarádství plál.  

D   G   A   Hmi   A   D 

Lajlalaj ...  

 

Někde v dálce život probouzí se 

jinej umírá,  

ještě dneska patnáct let ti bije 

zejtra šedesát,  

lajlalaj ...,  

každou vteřinu se usmívej  

a v duši pláč a smutek ukrývej.  

 

Lajlalaj ... 

 

A když vlasy tvoje šediví 

tvá píseň utichá,  

můžeš s klidem říct svý poctivý  

jen "ahoj" do ticha,  

lajlalaj ...,  

přijdou tuláci ti sbohem dát 

pak šeptem řeknou: byl to kamarád. 
 

Lajlalaj ... 
 
 

Velká zimní výprava - dokončení 
historkami, ze kterých nejvíce zaujala ta o tom siciliánském starostovi. 8.den den odjezdu. Ráno 

vstáváme na poměry této akce velmi brzy. Již v půl sedmé, protože vlak nám odjížděl již v 9.00. Bylo 

potřeba se sbalit a uklidit celou chatu a mezi tím se i nasnídat. Nakonec jsme všechno stihli, i když se 

nedá zrovna říct, že by v pohodě - na nádraží jsme dorazili sice včas, ale splavení jako koně. Cesta už 

proběhla v klidu a pohodě, takže v půl jedné jsme stanuli na břeclavském nádraží. Rozloučili se 

pokřikem a odebrali se po týdnu ke svým domovům. (Podle kroniky přepsal Pajda) 
 

http://plamen.skauting.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc vran 2012 
 

Už je tu měsíc březen 
a první jarní den. 

Každého člověka naděje, 
jeho naplněný sen. 

 

Je tu konec zimy, 
slunce vraždí sněhuláky 

společně s nimi 
moje srdce taje taky. 

 
Vážení rodičové, milí bratříčci, 
Jaro se blíží mílovými kroky, sem tam už je cítit ve vzduchu, doufáme, 
že vás naplní dávnou lidskou touhou prožít něco zajímavého, dobro- 
družného a že vás to konečně donutí zvednout zadky od počítačů. 
Oddílová docházka v posledním období má totiž klesající křivku a 
v lednu dokonce spadla pod 70%. Dokonce i na společné akci 
s dívčím oddílem „V trávě“ do krytého bazénu bylo méně lidí než na 
Zimním přechodu Pálavy. Ani v únoru se situace moc nezlepšila – na 
Velké zimní výpravě v Jeseníkách bylo 7 „starých vlků“ + 1 vlče + 1 
host (Jupík) + 8 „prašivých kojotů“. Žádná velká sláva, škoda pro 
všechny ty, kteří s námi nejeli – bezva chata, super okolí, spousty 
sněhu a zima jak v ruském filmu. 
S jarem se také blíží také jeho nejvýznamnější svátky totiž velikonoce 
a v jejich termínu jako každý rok chystáme další velkou výpravu…  
Tentokrát do Hranic na Moravě. Výprava bude zaměřena na přípravu 
na ZVaS (Závod světlušek a vlčat), který proběhne v květnu. Chtěli 
bychom v něm uspět více než se nám dosud dařilo, proto vyzýváme 
družiny, aby zintenzivnili přípravu, dle návodů v tomto týdnu a na 
nástěnce v klubovně, aby jim jejich družstva neudělala na oblastním 
kole ostudu.                                                  Za vedení oddílu Pajda 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
  
Na letošní hory nás 

jelo bohužel méně 

než se stalo 

zvykem, jen 17: 

Klikouš, Lukyn, 

Tofík, Řízek, Hroch, 

Miki, Tobík, Tomáš 

Vítek, Jupík, Učeň, 

Káně, Jeleň, Tejda, 

Franta m.p., Lukáš, 

Pancho a Pajda 

1.den: Po 

tříhodinévé cestě 

nás čekala chata, 

která na naše 

poměry překypovala 

komfortem - krb, 

televize, prostě 

Amerika (Tejda)...nicméně pořádek tam byl asi jako svého času na Zámečku v Karlově (Pajda). Po obědě a 

zybydlení jsme vyrazili na krátkou vyjížďku na běžkách, abychom si po roce připomenuli, jaké to je stát 

"na prknech, která znamenají svist". Večer proběhla první část oddílové hitparády. Vedení se ujala 

písnička Aničce z béčka. 2.den: Den průzkumů - sjezdaři zkoumali možnosti sjezdování v areálu "U 

Kareše", běžkaři zkoumali běžecké stopy v okolí (Učeň, Káně, Tejda a Hroch vyjeli až na Červenohorské 

sedlo) a své možnosti (Miki a Lukáš oprašovali základy). Večer jsme shlédli první část filmu "Zaslaná 

pošta" na motivy knížek Terry Pratcheta. Káněti se líbily uniformy, razítka systém a řád, Učňovi zas 

slečna Srdénková. 3.den: Den odpočinku.Podnikáme jen menší vycházky do okolí - buď pěšky - sjezdaři 

okukují velkou sjezdovku, nebo na sněžnicích. Odpočívá i Učeň, i když z počátku tvrdil, že je to 

zbytečné. Nakonec ulehl s nějakou žaludeční nevolností.Odpoledne vyráží přeci jen sjezdařská skupina 

na svah. Lyžování na velké sjezdovce bylo opravdu super (Klikouš). Sněžnicoví muži zatím prošlapávali 

bludiště na eskymáckou honičku. Káně pod heslem "za lepší kuchyni" smažilo vdolky, po našem béleše. Ty 

jedl i Tobík, který jinak nejí nic. Večer následovala druhá část Zaslané pošty. 4.den aneb první pokus o 

celodenní výlet. Nedopadl moc dobře, protože počasí se zhoršilo a na hřebenu neuvěřitelně foukalo. Tak 

jsme se na něj ani nedostali. Vrátili jsme se tedy předřasně a ve volném odpoledni uspořádal Franta m.p. 

soutěž v curlingu družstev i jednotlivců s takovými těmi umělohmotnými držáky na běžky. Turnaj ovládnul 

Učňův tým a v jednotlivcích zvítězil taktéž Učeň. Úroveň mě velmi příjemně překvapila, chvílemi to 

připomínalo kanadskou NCL. Byli by pěkné, kdyby se curling stal na jarních výpravách jakousí tradicí 

(Franta m.p.). 5.den: sjezdaři sjezdují, běžkaři běžkují, jen Učňova úderná skupina (Učeň, Káně a Lukáš) 

vyráží plnit OP "Ujdi 15 km na sněžnicích v hlubokém sněhu". V 18.00 hodin volají z Františkova, aby pro 

ně Pancho přijel. Ministerstvo udělalo chybu, projekt se nezdařil. Ušli jsme jen asi 14 km, které jsme 

mohl ina mapě dokázat (Káně). Večer byl opět filmový klub tentokrát s filmem "Zlatý kompas". PS. K 

snídani byl opět polystyren, tentokrát obarvený a upravený, namyzaný sýrovkou a slepený, aby připomínal 

"disko". Moc jsem se nenajedl. (Franta m.p.). Ke snídani ten kekelbrod byla příjemná změna možná trochu 

streotypních snídaní. Docela mi to i chutnalo (Klikouš). 6.den: Konečně dnes byl celodeňák s velkým "C". 

Navrchu sice foukalo a sněžilo, ale my jsme vydrželi a v pořádku a hlavně celí se vrátili do chaty. Co mi 

však vadilo; byly na trase smrkové větvičky a jehličky, které nedělají moc dobře mým běžkám, zejména 

pak skluznicím. Já bych je osobně zrušil - zakázal (Káně). Napočtvrté konečně na Švýcárně. Po třech 

neúspěšných pokusech předloni se i slabší skupina běžkařů dostává na Švýcárnu, kde nás čekal oběd dle  

BODOVÁNÍ  

leden 2012 

STAŘÍ VLCI 
1. Ţelva  145 

2. Řízek 143 

3. Lukyn 136 

4. Vevča 111 

5. Miki 109 

6. Tofík 107 

7. Tobík 103 

8. Palifuk 97 

9. Majkl 92 

10. Kanár 87 

11. Tomáš Ryšavý 86 

12. James 84 

13.-14. Ţabák 78 

 Hroch 78 

15. Kecka 75 

16.  Kouba 74 

17. Kyli 73 

18. Tuleň 71 

19. Hrášek 66 

20. Klikouš 63 

21.- 22. Vačky 59 

 Kuba Sedláček 59 

23. Oliver 45 

24. Honza Pavlačka 42 

25. Honza Strmeň 38 

DRUŢINY 
1. Mloci 84,2 

2. Štiky 77,5 

3. Jestřábi 64,4 
 

Docházka leden 2012  
Všudybylové (100%) Lukyn, Ţelva, Řízek, 
  Řízek, Vlčata – Matěj Chrobák, Alan Martínek, 
  Vojta Tichý, Tomáš Vítek, Tomáš Zbranek,  
  Adam Zobač 
Skorovšudové (75 – 99,9%) Tofík, Hroch,  
  Kecka, Tomáš Ryška, Tobík, Palifuk, Miki 
  Vlčata: Flavio, Andres Král,Kuba Neuhauser, 
  Martin Ţůrek 
Akorátníci (50 – 74,9%) Klikouš, James,  
  Hrášek, Majkl, Ţabík, Kouba, Kanár, Vačky, 
  Kyli, Kuba Sedláček, Vlčata: Egon,  
Málobylové (25 – 49,9%) Honza Pavlačka,  
  Oliver, Honza Strmeň, Vlčta: Vilík, Honza  
  Chlumecký, Radek Prchal, 
Nikdebylové (0 – 24,9%) Lukáš Gajda Kryštof  
  Novotný,  

 LIŠČATA 
1. Tomáš Vítek 95 

2. Adam Zobač 77 

3. Matěj Chrobák 75 

4. Alan Martínek 71 

5. Lukáš Uher 70 

6.-7. Andreas Král 69 

 Vojta Tichý 69 

8. Tomáš Zbranek 68 

9.  Jakub Neuhauser 67 

10. Martin Ţůrek 56 

11. Flavio Candigliota 52 

12. Egon Bezucký 44 

13.- 14. Radek Prchal 28 

 Jan Chlumecký 28 

15. Vilík Bezucký 23 

16. Váva Kumšta 16 

17. Kryštof Novotný 13 

18. Lukáš Gajda 11 
 

Staří vlci: 8 akcí, 25 bodovaných,Ø 67,8 % 
Vlčata: 5 akcí, 18 bodovaných,Ø 71,1 % 
Průměr oddílu (43 bodovaných) 69,45 % 

 

Velká zimní výprava - pokračování 
libosti a finanční situace (Franta m.p.).Většina 

lidiček si dal jen polévku, ale třeba Tobík si nechal 

přinést borůvkové knedlíky, aby je pak v noci 

potupně vyvrhnul. Co s člověkem udělá 

nepravidelná strava. Nutno ještě podotknouti, že 

silnější skupina vedená Pajdou dosáhla vrcholu 

Pradědu. Večer kvůli všeobecnému zemdlení byl 

zvolen nenáročný program - totiž stolní, 

povětšinou karetní hry. Brzy jsme šli spát. 7.den: 

Dopoledne sjezdaři naposledy vyráží na velkou 

sjezdovku. Ostatní chystají terén na odpolední 

"olympiádu". Ta začala eskymáckou honičkou a 

nakonec se skládala jen ze dvou disciplín - slalomo 

- sjezdu na běžeckých lyžích (1.Hroch) a byla 

zakončena biatlonem (1.Tomáš Vítek). K večeři 

byla bramborová kaše se sekanou a zákuskem - 

nejen paní učitelka Novotná, ale i Káně umí docela 

dobré palačinky. Po večeři nás opustil Pancho s 

Tofíkem, kterému již první celodeňák neudělal 

dobře a pak vlastně zbytek hor marodil. Večer 

jsme zakončili finálem malé oddílové hitparády. V 

písničkách zvítězila Andulce z béčka bratrů 

Ebenových, 2.Zabili, zabili, 3. Půlnoční. 

Nejúspěšnější diskžokejové tedy byli: Tejda, 

Lukáš a Pajda. Zpívání jsme prokládali černými 
 


