
KALENDÁŘ  

oddílových akcí 

září - říjen 2015    
 

 
 
 

sobota 5.9.2015 1. oddílová výprava 
          v 8.48 na nádraží ČD, cena 70,- Kč  
          s sebou: věci na schůzku, kroj, boty na     
          chození, jídlo, pití, pláštěnku  
          návrat v 16.00 ke klubovně. Vede Káně 
 

Od pondělí 7. 9. 2015 začínají družinovky 
 

18. – 20. 9. 2015 Výprava starých vlků  
          Vede: Hup, Vačky a Kecka 
          Sraz: pátek 18.9. v 16:45 na autobusáku 
          Ubytování: chata Klentnice 
          S sebou: spacák + karimatku, přezůvky do     
          ubytovny, oblečení na program venku i   
          uvnitř, plavky, dobré boty, případně  
          náhradní převlečení, hygienické potřeby  
          (kartáček, pastu na zuby, mýdlo, ručník,  
          hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce  
          ad.), malý batůžek, zápisník a psací  
          potřeby, uzlák, šátek, KPZ,kroj, oddílový  
          zpěvník, baterka (v chatě není elektřina) 
          Vše si sbalte do jednoho batohu, nic   
          nemějte v rukách. Prosím pozor z důvodů  
          různých slev na autobus je potřeba, aby  
          každý mladší 15 let měl s sebou  
          průkazku s fotografií a datem narození. 
          Jídlo: páteční večeři si každý přinese sám 
          každý s sebou vezme: ¼ chleba, 1 citron,   
          2 cibule, 1 klobásek, (šunkový), 1 vejce, 2  
          brambory, 5 sáčků čaje, ¼ kg cukru,   
          jablko, oplatek, zbytek, který bude   
          rozdělen po družinách, se dozvíte později 
          Program: vycházky do okolí Nových    
          Mlýnů, hry, návštěva Milovické obory 
          Cena: 250,- Kč 
          Návrat: neděle 20.9 12:48 na autobusák 
 

pátek 25.9.2015 Schůzka vlčí smečky 
          15.30 v klubovně na Šilingrovce 
          Společná všech vlčích družinek - „šestek“   
 

 

pátek 25.9.2015 Schůzka starých vlků 
          16.30 v klubovně na Šilingrovce 
          Uzávěrka bodování za září – DE, DO, ŽK   
           

2. – 3.10. Výprava vlčat s přespáním 
          V Lanžhotě, vede Klikouš a Káně             

3.10. Okresní setkání oddílů v Lanžhotě 
          Spojené se sportovními přebory 

 

pátek 9.10.2015 Schůzka starých vlků 
          16.30 v klubovně na Šilingrovce 

   

 
 

   Hudba: Karel Plíhaltext Lubomír Schneider 

               G           Gmaj7      Ami7 D7 

1. Celej svět je náhle beznadějně šedý, 

         Ami    Ami/G#  Ami/G D7 

 bloudím ulicemi zoufalý a bledý, 

             G           Hmi75-     E7        Ami7 

 všude vidím mládež odvedenou, veselou a bodrou, 

    C          C#dim     Ami7 D7 

 a jenom mně dali knížku modrou. 
 

I ten Prouza, co se pomočívá denně, 

spěchá oznámit tu šťastnou zprávu ženě, 

Václav zase v Mikulovské opíjí se s tchánem, 

už se vidí nejmíň kapitánem. 
 

Všude v parcích vidím šťastné kamarády, 

jak se seznamují s vojenskými řády, 

mezi nima také Novák, no ten se skleněným okem, 

zkouší chodit pořadovým krokem. 
 

Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán, 

Viktor bude spojař, Hugo zase tankán, 

a ten Jarda, kterej nedokončil ani osmiletku, 

hodil po mně láhví se zvoláním "zmetku!" 
 

Nadarmo si říkám: Karle, nešil, 

jenomže já se na tu vojnu tolik těšil, 

marně u odvodu doktorovi obálku jsem dával, 

prej mě nevezmou, že mají velkej nával. 
 

Jak to vysvětlím své milované Blance, 

ráda se chlubívala, že má chlapce brance, 

máma bude brečet, táta rozdupe mi hračky, 

už se, chudák, tolik těšil na odznáčky. 
 

Opakuje se první sloka.  
--------------------------------------------------------- 

 

Termíny tradičních a velkých akcí 
(zapište si do svých diářů) 

28.10. – 1.11. Velká podzimní výprava Sovinec 
4. – 6.12.  Mikulášská výprava OR (Praha) 
18. – 20.12.  Vánoční výprava 
23.12. Vánoční výprava 
9.1.2016 Zimní přechod Pálavy 
27. 2. – 5.3. Zimní výprava Orlické hory 
24. – 28.3. Velikonoční výprava 
1. – 17.7.2016 Letní tábor – Podhradí nad Dyjí 

   

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

měsíc lovu 2015 
Tak, a už je zase září, 
slunce ještě pořád září. 
Na podzim to nevypadá, 
i když občas listí padá. 

Je to léto, ale babí! 
Pavouci své sítě staví. 

A když na ně padne rosa, 
rozzáří se i ta vosa  

 

Milí bratříčci, vážení rodičové, 
už je to tady a začíná nám nový skautský rok. Doufám, že si z prázdnin všichni 
odnášíte spoustu zážitků a že k těm silnějším patří ty z oddílového tábora. 
Schválně, co se vám při vzpomínce na tábor vybaví jako první? Za mě určitě 
když jsme se smrtijedy bojovali o náš tábor. Do nového skautského roku všem 
přeji, ať se nám vydaří podle našich společných představ. Určitě spolu zažijeme 
hodně dobrodružství a legrace. Obzvláště nejen novým rádcům přeji, ať je 
rádcování baví a naplňuje. V tom jim můžeme pomoci všichni. Někdy stačí 
maličkost: nachystat si hru na schůzku, pochválit povedený program nebo 
PŘIVÉST DO VAŠÍ DRUŽINY NĚJAKÉHO NOVÁČKA. Vezměte ho s sebou 
kdykoliv, nejlépe na oddílovou schůzku s nováčky v pátek 4. září. Ze zářijových 
akcí bych vypíchnul víkendovku 18. - 20. září. Chystají ji Hup a Vačky jako svůj 
absolventský projekt pro čekatelskou zkoušku. Určitě to bude stát za to! Dále se 
těším na Okresní sportovní fight, kde se utkáme v různých sportech s ostatním 
oddíly z našeho okresu. Na závěr bych všem chtěl popřát bezbolestný návrat do 
školních lavic a ať se vám daří  

za vedení oddílu Učeň 

V měsících bouří, kukuřice a lovu oslaví (-li) 
narozeniny: Učeň (21) Želva (15), Řízek (14) 

Hup (17) Majkl (18) Kavka (21) Lukáš Bělský (8) 
Skunk (19) Radovan Gajda (9) 

Gratulujeme!        



48. TÁBOR ODDÍLU Podhradí nad Dyjí 27.6. – 19.7. 
Profesoři doučili žáky poslední kouzla, studenti zavřeli učebnice čarodějných formulí a poskládali 

černé hábity do velkých kufrů. Školník Filch se naposledy nad studenty rozčílil, že mu čmárají 

propiskou po kadibudkách a nadšeně je doprovodil ke kouzelnému autobusu, který je odvezl domů. I 

naši studenti Školy čar a kouzel Pod Hradem už mají letošní školní rok plný dobrodružství a zážitků za 

sebou a čeká je zbytek prázdnin. Letošní už 48. tábor skautského oddílu Plamen na tábořišti v 

Podhradí nad Dyjí se inspiroval knihami a filmy o čaroději Harry Potterovi. Kluci vyráběli kouzelná 

košťata, na kterých odehráli famfrpálový turnaj nebo se naučili míchat lektvary a kouzlit hůlkami. 

Nakonec se vycvičili do takové úrovně, že mohli porazit zlého ředitele, který ovládl jejich školu a 

ukořistil tři relikvie smrti. Na tábor jsme vyrazili v sobotu 27. června, kdy jsme na čerstvé louce 

začali stavět podsadové stany, týpí, kuchyň s kamny i retro krajinkové podsady. Letos jsme  plnili 

velké množství orlích per. Někdo dělal kouřové otisky listů s Pajdou, jiní poznávali ryby s Vačkym. 

Přírodní nadšenci vyráběli leštěnky z včelího vosku s Emou. Další skupina přijímala morseovku, kterou 

Káně pískal na píšťalku. Atleti si s Keckou zaběhli patnáctistovku a jiní sportovci stříleli z luku. 

Technici s Kavkou vyrobili sluneční hodiny. Sami si nejlépe pamatujete, které orlí pero jste si na 

závěrečném sněmu nechali uznat. U srdce nás zahřálo, když jsme po okolí plnili dobré skutky. Malí 

sbírali odpadky, ti větší řezali mladé stromky. Když zavzpomínám na letošní tábor, vybaví se mi spousta 

zážitků. Například ten, kdy jsme hráli famfrpál, studenti utíkali ze svých postelí, šplhali jsme na 

zříceninu, zatímco nás pronásledovali mozkomoři, koupali se v Dyji nebo se projížděli na lodičkách. 

Vybavuji si například nekonečné služby v kuchyni, kdy jsme uvařili i takové dobroty jako špekové 

knedlíky se zelím, šišky s mákem nebo karbanátky s brambory. Na našem tábořišti jsme přivítali také 

rodiče, a to 11. července. Společně jsme si zahráli brännball, stříleli  ze vzduchovky nebo šípy z luku. 

Někteří z vás zůstali na slibový oheň a viděli, že pět z nás skládalo skautský slib a dva slib vlčácký. 

Snad každý z nás si vzpomene na to, jak nám den před návštěvním dnem při večerním nástupu spadla ze 

stožáru kvůli přetrhnutému lanku státní vlajka. Všichni jsme do konce nástupu zadržovali smích a při 

slově: „Rozchod,“ se rozesmáli na celé kolo. Druhý den musel lanko Kecka opravovat. I jako skauti jsme 

se aspoň na pár chvil vžili do kůže indiánů. A to tehdy, když nás na tábořišti navštívila woodcrafterka 

Owi. Naučila 

nás, jak 

tancovat 

indiánské 

mužské 

tance. My 

jsme dupali 

nohama a ona 

bubnovala na 

bubínek a 

zpívala. 

Čas utekl 

jako voda a 

z tábora nám 

zbyla jen 

řada 

vzpomínek, 

ke kterým se 

rádi vrátíme. 

 
 

Známkování letního tábora 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letní tábor oddílu Plamen 
teprve před okamžikem 
skončil, a přesto přichází náš 
tým kvalifikovaných novinářů 
již teď s šokujícím výzkumem 
zaměřeným na spokojenost 
několika vybraných subjektů 
z řad účastníků tábora. Po 
nezbytném provedení pár 
mučících technik v souladu 
s ústavou Čínské lidové 
republiky (Čung-chua žen-min 
kung-che-kuo) nám tyhle 
pokusné ovečky prozradily, 
jak to ve skutečnosti 
s táborovými aktivitami bylo, 
a které, samozřejmě bez 
jakéhokoli ovlivňování 
vedoucími přítomnými během 
výsledku, proto je pouze 
statistická náhoda, že právě 
jejich programy se umístily na 
úplném výsluní celého 
žebříčku, což navíc ještě ani 
není pravda. Dále jsme se po 
představení této tabulky 
vybrané skupině lidí setkali 
s nepochopitelnými reakcemi, 
že průměry u aktivit jsou 
divné. Máme však důkazy, že 
tomu tak není- poptali jsme se 
těch nejpovolanějších- učitelů 
matematiky, a tři z deseti nám 
s lehkou nedůvěrou potvrdili, 
že pojetí průměrů dává smysl. 

Vačky / Autor comixu Váva 

 

 


