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říjen 2015 
víkend 16. – 18. 10. Školení rádců 
pro starší skauty, kteří se budou podílet 
na vedení družiny, pozvánka 
s informacemi došla dotyčným mailem. 
pátek 23. 10. 2015 Otevřená klubovna 
v 16:00 na klubovně v Śilingrově ulici 
premiérová schůzka vedení, skautů, vlčat 
a jejich rodičů,  
na programu: promítání, společné  hry 
sobota 24. 10. 2015 Družinové výpravy 
28. 10 – 1. 11. Velká podzimní výprava 
tradiční akce pro staré vlky i vlčata 
pojedeme na Sovinec (Nízký Jeseník) 
vede: Učeň, Pajda ad. 
ubytování: na chalupě "U Pedra" 
sraz: ve středu 28.10.2015 v 9.00 na 
nádraží ČD v Břeclavi 
s sebou: spacák, rádcové a starší i 
karimatku, 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, nůž 
jídlo: po družinách - bude upřesněno 
návrat: v neděli 1.11.2015 v 16.30 
vlakem od Olomouce 
cena: 650,-Kč 
pátek 6. 11. 2015 Závěrečná oddílovka 
skautů 
v 16:30 na klubovně, dones DE, DO, ŽK 
pátek 6. 11. 2015 Schůzka vlčí smečky 
v 15:30 na klubovně, povyšování do 
titulů skřítků, pro všechna vlčata 

 

 SEM-TAM BUL-VAR 

NÁSTĚNKOVÁ VÁLKA 

TRÁVA vs. PLAMEN NEUSTÁVÁ! 

Již mnoho vody uplynulo od doby, 

kdy se přesouvala středisková 

nástěnka ve městě. Po této změně to 

vypadalo, že o nástěnce se uslyší 

pouze v pozitivním smyslu - jak se 

vyjímá v krásném prostředí 

břeclavského centra či jak si ji 

prohlížejí davy místních obyvatel i 

turistů. Ovšem nikoho nenapadlo, co 

bude následovat! Po chvíli klidu se 

rozpoutala opravdu nelítostná válka 

mezi dvěma navenek spřáteleně 

působícími oddíly! Nejdříve vyslal 

oddíl Plamen rychlý útok v podobě 

ukořistění dvou magnetek a jejich 

přesunu na chlapeckou část 

nástěnky, na což Tráva reagovala 

uloupením mnohem většího množství 

magnetek plameňáckých. A jak se 

naši nebojácní redaktoři doslechli, 

dvojice správců nástěnky z Plamene 

se chystá na další protiútok! Ovšem 

zbývá otázka, kdo stojí za počátkem 

tohoto konfliktu. Tahá snad za nitky 

ze zákulisí sám Magnet? 

Vačky 



 

 Milí bratříčci, vážení rodičové, 

začátek skautského roku máme úspěšně za sebou a my vám přinášíme další číslo 

našeho informačního časopejsku. Určitě jste si všimli, že oproti minulému roku je v 

něm daleko víc zajímavých příspěvků hlavně od vás samotných. Za to patří dík naší 

skvělé šéfredaktorce Emě a celému jejímu týmu.  

Pomalu ale jistě se nám rozjíždí mafiánská celoroční hra. Nezapomeňte sledovat 

nástěnku k tomu určenou a snažit se, aby s vámi byl Don spokojen. Na závěrečné 

oddílovce jsme představili novou oddílovou odborka, jejíž splnění vám na táboře 

zajistí místo v týpí. Schválně kolik z nás v něm bude spát? 

Ze říjnových akcí bych chtěl nejvíce upozornit na Velkou podzimní výpravu, která 

letos bude až v Nízkém Jeseníku. Doufám, že nám ještě vydrží indiánské léto a že se 

nás zúčastní co nejvíc, jak bývá na tomto druhu výpravy dobrým zvykem.  

za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautské světě? 

Jednou z nejvýznamnější akcí junáckého září bylo celorepublikové kolo Svojsíkova závodu. 

Nejlepší, ze všech týmů byli Vlci ze Křtin na Blanensku. Ty známe moc dobře z krajského kola. 

V dívčí kategorii vyhrála družina Špagetky z Pardubického kraje.  

Ve stejný den, tedy ve svátek svatého Václava se v Praze jel slavný vodácký závod Napříč 

Prahou. Skauti a skautky sjížděli tři otevřené pražské jezy. Na akci se vypravil i náš vůdce 

oddílu Učeň, který o závodu informuje na našich webových 

Rovněž na konci září se odvážlivci vypravili na železniční tratě. Pět vlakomilů z našeho 

střediska se zúčastnilo skautského závodu Křížem Krážem. Náš oddíl na cestách zastupoval 

Káně a Hup. Ve vlakovém kupé natočili videoklip k písni Chtěl bych si koupit nádraží. 

Na začátku října oslavují také naše sestry Století skautek. Ty z Moravy se sešly v Blansku, aby 

debatami o dívčích krojích nebo ženském elementu ve skatingu, oslavily stoleté výročí. Na 

akci vybraly klobouk, který by rády nosily ke kroji. Při výběru se inspirovaly manželkou B.-P. 

Lady Olave. 

Až do poloviny října v soutěži Superstar bojovoval mikulovský skaut Vojtěch Hondl známý pod 

přezdívkou Apač. I když mu bratři a sestry ze střediska fandili, ze soutěže vypadnul. 

Junák Český skaut vydal propagační video o skautingu, ve kterém představuje například noční 

výsadek nebo 24 hodin na stromě. Určitě se na něj podívejte! 

Emuláda 

  

Kde všude jsem byl... 

Není 35°C jako 35°C 
  V letošním červenci jsem navštívil 

23. Celosvětové skautské Jamboree 

v dalekém Japonsku. Jedna z věcí, na 

kterou jsem se nemohl přichystat, bylo 

počasí. Předpovědi z předešlých let 

ukazovaly, že v místě tábořiště na konci 

července a začátku srpna každý den naprší 

minimálně 2 milimetry deště. Průměrná 

teplota se pohybuje okolo 32°C. Poprvé 

jsem japonské počasí okusil na tokyjském 

letišti, když jsme přejížděli z terminálu do 

terminál. Hned jak jsme vyšli ven, dostali 

jsme pecku mezi oči. V takovém teple jsem 

ještě nikdy nebyl.  

V autobuse, který nás převážel, 

bylo lépe. Všechny japonské dopravní 

prostředky, obchody, domy jsou 

klimatizované na teplotu kolem 24°C. Dva 

dny před naším příletem do Japonska se 

tam prohnala monzunová bouře, proto po 

dobu našeho pobytu vlhkost neklesla pod 

89 procent. Teploty se vyšplhaly na 35°C a 

déšť jsme viděli jedině na internetu. 

Pocitová teploty byla o deset stupňů vyšší 

a o dusnu ani nemluvím.  

Jedním slovem hrůza. Ale po 17 

dnech jsem si začal pomalu zvykat. A 

návrat zpátky do Česka? Úplná pohoda. I 

když v Česku zrovna panovaly tropické 

teploty kolem 35°C. Místy jsem si totiž 

chtěl na sebe dávat i mikinu. A proto jsem 

byl mnohdy za blázna. 

A co ještě bylo zajímavého na 

Jamboree nebo na samotném Japonsku? 

Počkejte si do listopadu.. 

Majkl 

hudba: Vačky, text: Vačky, Kanár, Miki 

1.
C
Je říjen 

G a jelen 
C 

je v říji, 

už zase je v 
F
 říji, 

C listopad,  
F
 prosinec,   

C  Europa,  
F
 srpenec 

2. Je sobota, je sobota. 

Pondělí, středek, zítřek, čtvrtnedělí. 

Je poledne, je poledne. 

Odpoledne, noc, Cyráno, půlvečer 

3. Je 12:05, je 12:05, 12:12, 12:00, 

12:60, 12 sedmin. 

Je říjen a jelen je v říji, už zase je v říji,  

protože není prosinec   

a nejsou Vánoce. 

 

Co číst v klubovně?  

F.H. Šubert: Srub nad řekou     

       Příběh vypráví o pěti klucích, kteří na 

prázdniny odjedou na statek Milošova 

strýčka. Chtějí být samostatní a jdou na 

nedalekou chatu, která také patří 

strýčkovi. Cestou je napadne z vlaku 

vystoupit o 2 stanice dříve a jít pěšky. 

Ale zabloudí a k večeru se dostanou do 

hostince, kde přespí. Přes noc Miloš 

s Jirkou vyslechnou rozhovor dvou 

lupičů, kteří něco chystají, shodou 

okolností mluví také o srubu u řeky, 

který je blízko u strejdovy chaty. Podaří 

se klukům chytit zločince? Dozvíte se při 

čtení, při kterém zavzpomínáte na léto a 

tábor. 

z oddílové knihovny vybral Kyli 



 

 

 

 

  

 

 

Plnění této zkoušky by mělo přispět ke zvyšování úrovně našeho stylového 

táboření, abychom nedopadli jako řada skautských oddílů, které sice v týpí táboří, ale často 

o něm nic víc neví ani o jeho původních obyvatelích. Týpí patří k nejmalebnějším obydlím 

pro pobyt v přírodě, není to jen stan. Pojďme jeho malebnost rozvíjet a využít k vlastnímu 

sebezdokonalování. Nahlédnete-li do hezky zařízeného a uklizeného týpí, tak vás jistě ohladí 

po duši a odtud už není daleko ani k nějakému duchovnímu rozvoji. Tábořit v týpí nemůže 

každý. Jen ten, komu týpí dokáže rozeznít uvnitř ty správné struny. Táboření v týpí vyžaduje 

přeci jen něco víc než spaní v podsadě. Vyžaduje cílevědomou přípravu i během roku. 

táboření v týpí je i formou odměny a proto je potřeba si jej svým způsobem i zasloužit. 

Každý, kdo touží tábořit v týpí, musí splnit během roku z každé oblasti 1 

podmínku, tzn. celkem 4. Další rok opět 4 podmínky a další rok zas. Dokud nebude splněno 

12 podmínek. Pak již bude splněna a udělena odborka „Týpíový táborník“. Komu bude tato 

odborka udělena, již nebude muset plnit další zkoušky pro táboření v týpí na LT. Tato 

odborka bud svojí náročností srovnatelná i se skautskou odborkou táborníka. 

1. Ohně 

1.1. Rozdělej oheň třením dřev nebo 3 x oheň křesáním 

1.2. Rozdělej oheň v dešti nebo na sněhu 

1.3. Vyrob kvalitní pochodeň k zapálení sněmovního ohně 

1.4. Vyber poleno a rozdělej z něj oheň. Uvař litr vody v nezakryté nádobě 

2. Noci v přírodě a přístřešky 

2.1. Přespi 7 nocí v přírodě (ve stanu, přístřešku či pod širákem) 

2.2. Zúčastni se zimního táboření (alespoň dvě noci) 

2.3. Postav 2 různé typy stanů (áčko kupole) a dva různé přístřešky z celt 

2.4. Řiď stavbu týpí 

3. Vybavení týpí 

3.1. Ušij nějaký kus indiánské výstroje  

3.2. Vyrob si pár týpí tašek z deky 

3.3. Vyrob si bednu do týpí 

3.4. Vyrob si proutkovou postel (OP) nebo indiánskou lenošku s opěrkou 

4. Filozofie táboření 

4.1. Výběr tábořiště a) Prokaž, že znáš zásady pro výběr správného tábořiště, najdi 

několik vhodných míst na mapě, jedno z nich navštiv a podej o tom hlášení 

b) Najdi opravdu takové místo, které oddíl využije pro táboření stálé nebo putovní 

4.2. Etiketa táboření – splň OP 4O10 

4.3. Přečti jednu knihu od E.T.Setona, knihu o táboření či knihu o Indiánech 

4.4. Prokaž nějakou svou znalost Indiánů povídáním skupině osob alespoň 15 minut 

Pajda 

Střípky ze skautské historie: Jak to vlastně celé začalo... 

 

 

Svatý Václav se narodil asi v roce 

907 zřejmě v Praze. O jeho životě víme z 

legend a také z výzkumů Emanuela Vlčka, 

který zkoumal ostatky prvních Přemyslovců. 

Václav je synem Vratislava I. a jeho ženy 

Drahomíry. Vychovávala ho babička svatá 

Ludmila v Budči 

Po smrti Vratislava se regentské 

vlády chopila Drahomíra. Mezi ní a Ludmilou 

nastal spor o výchovu Václava a správu 

knížectví. Ten končí Ludmilinou smrtí 

Václav nechal postavit katedrálu 

svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Vykupoval 

otroky, vlastnoručně pěstoval révu pro 

výrobu vína a obilí pro pečení hostií.  

       Proti Sasku, kam se přesunula moc 

z Bavorska, se spojil se slovanskými kmeny.  

Slované prohráli  a Václav se přidal k 
Jindřichu Ptáčníkovi. Václav se rozhodl za 

celé Čechy odvádět daň za mír takzvaný 

tribut 120 volů a 500 hřiven stříbra ročně. 

Bratr Boleslav pozval Václava na 

hostinu do Staré Boleslavi. Druhý den ráno, 

ještě před rozedněním, šel Václav na mši. 

Potkal Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám 

pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“  

      Boleslav odpověděl: „Dnes ti chci 

takhle posloužit!“ Udeřil ho mečem do hlavy. 

Způsobil mu drobné zranění. Václav mu 

vytrhl meč, protože nechtěl prolít krev svého 

bratra. Boleslav přivolal své družiníky a ti 

Václava zabili. Podobně to vypráví legendy. V 

roce 973 byl svatý Václav prohlášen za 

světce.     Kanár 

 

První zmínku o skautingu v 
Břeclavi najdeme v časopise Skaut - Junák 
z 1. dubna 1923, kde se píše: „Navštívil nás 
místonáčelník Svazu, bratr Nebeský a získal 
nám za okrskového zpravodaje ředitele 
městských úřadů Jaroslava Durdíka.“ Ve 
stejném časopise (ale jiném čísle) se 
dozvídáme, že břeclavští skauti chtěli v roce 
1938 oslavit své patnáctileté působení. Nic 
naplat, za rok vzniku označíme rok 1923.  

U zrodu chlapeckého oddílu stojí 
A. Matoušek. Profesí učitel. V roce 1926 I. 
oddíl stagnuje a upadá. V polovině 
dvacátých let přichází velká pomoc 
František Kňourek – Šedý Havran, který 
pracuje jako okrskový zpravodaj. Snaží se 
pomoci I. oddílu, ale naráží na 
nepochopení. V roce 1927 se svolením 
župního zpravodaje zakládá II. oddíl skautů 
– junáků republiky československé. I přes 
odpor I. oddílu, který se dostává do stínu. 

V časopise Skaut – Junák z roku 
1925 čteme článek „Ze života junaček“. Píše 
se v něm o mladé vůdkyni junaček z Břeclavi, 
která svým energetickým vedením dovede 
své svěřenkyně na čelní místo. Oddíl skautek 
zřejmě teprve vzniká, poněvadž pro rok 
1925 není registrovaný. Ovšem v Poštorné 
skauting začal o rok dříve. V roce 1932 
poštorenský oddíl slavil 10. narozeniny. Jiné 
zprávy nemáme.  

V lednu 1931 je v Břeclavi 
registrován oddíl Roverů.  V prosinci 1934 je 
zřízen klub oldskautů. Do obou kategorií 
mohli vstoupit členové starší 17 let. Dále 
v Břeclavi působí i samostatná smečka vlčat. 

Konkurenci vytvářejí katoličtí skauti. 
V roce 1931 jsou založeny dva oddíly 
chlapecké a jeden dívčí. Silnou pozici mají 
skauti dělnické tělovýchovné jednoty. A 
protože v Břeclavi žije komunita Židů, 

nechybí tu i oddíl židovský.                      Káně 

 



 

  

V posledních dvou letech posílili řady vedení oddílu Klikouš, Hup, Vačky, Makak i 

Tofík a do vedení družin na místa podrádců se dostávají mladší chlapci. Přicházíme proto po 

dvou letech s projektem Rádcovsko ohniveckého kurzu. Kromě ohnivců – „roverů“ chceme, 

aby ohnivci působili přímo v družinkách i jako ti, jež se starají o novačky a zasvěcují je do 

všeho oddílového, ti kteří se starají o družinové obřadnictví. Mohou to být podrádcové, 

nebo i rádcové, mají-li k tomu sami blízko. Ohnivectví je jedním z prostředků 

woodcrafterské výchovy a jako takové by se mělo v našem oddíle starat o vše co 

s woodcraftem souvisí - o malebnost táboření v týpí a obřady spojené se 

sněmováním, udílením orlích per apod. Ohnivci by měli být nositeli a šířiteli těchto myšlenek 

v oddíle.  

Kurz samotný proběhne jako před dvěma lety formou tří víkendových akcí: 13. – 

15.10.2015 Ratíškovice, 29. – 31.1.2016 Chata Mercedes, konec dubna 2016 – Bobří hrad? 

Každý víkend opět tematicky zaměříme a přednášky a semináře doplníme dalším 

programem. 

Přednášky rozdělíme na ty více určené pro rádce – zaměřené na vedení družiny a 

na ty více pro ohnivce – zaměřené na ohnivecké dovednosti, obřadnictví, plnění orlích per, 

oddílové zkoušky týpíového táborníka apod. 

Změna pro všechny účastníky rádcovského kurzu: oproti roku 2013/2014 bychom 

rádi celý kurz zakončili rádcovskou zkouškou (v květnu či červnu). Tato zkouška bude 

povinná pro současné rádce, ať už kurz absolvovali před dvěma roky nebo jej absolvují 

znovu teď. 

Výběr účastníků: 

1. členové, kteří rádcovský kurz absolvovali již před dvěma roky: Želva, Vevča, 

TomR, Kanár, Kouba 

Těm doporučujeme kurz projít znovu, s tím, že v některých případech si mohou 

vybrat mezi přednáškami rádcovskými či ohniveckými. Své rádcovské znalosti 

mohou doplnit i jinou formou (třeba na Škopru nebo jiných podobných akcících) Ať 

už se rozhodnou všelijak, tak se jich týká závěrečná rádcovská zkouška!) 

2. členové, s nimiž počítáme pro vedení družin v budoucnosti: Řízek, Miki, Kyli, 

Chrostík  

Doporučujeme absolvovat rádcovskou část a rádcovskou zkoušku 

3. členové, kteří by s vedením družin chtěli pomáhat: Alan Martínek, Lukáš Uher, 

Lukáš Gajda, Tomáš Hanák, Jelen, Hrášek, Branec (TomZbr) 

Jen na nich bude záležet, jestli sechtějí rozvíjet na poli ohniveckém či rádcovském, 

jestlli budou chtít absolvovat kurz i rádcovskou zkoušku. 

Pajda 

Na první letošní víkendovou výpravu jsme vyrazili do Hustopečí. V pátek se nás na 

nádraží sešlo devět. Jeli jsme ve složení: Vačky, Želva, Kanár, Kouba, TomHan,  TomPet, 

Váva, Jelen, Miki, Řízek a Kecka. Na nádraží nám Vačky oznámil, že nejedeme do Klentnice 

autobusem, ale do Hustopečí vlakem. Protože jsme měli ještě přibližně třičtvrtě hodiny do 

odjezdu vlaku, povídali jsme si nebo četli si v Kanárově zpěvníku. V Šakvicích nám zavolal 

TomR, že jeho autobus měl půlhodinové zpoždění. Někdo na něj musel počkat. Pro tento 

úkol jsme vybrali Kecku. Ostatní se vydali autobusem do Hustopečí a dál pokračovali na 

DDM Pavučina, kde nás čekal Hup. 

Krátce po vybalení věcí v hudebně, která oficiálně nesla název Místnost u pěti 

kytar, jsme hráli hru na poznávání okolí. Při chvilce volna se Miki s Kanárem snažili ze 

zpěvníku zahrát písničky. Večeřeli jsme jídlo z vlastních zásob.  Zahráli jsme si také hru na 

hledání kontaktů ve Zlatých stránkách. 

Při večerním zpívání jsme založili novou skautskou kapelu Metronom. Role jsme 

měly rozloženy následovně: Vačky hrál na kytaru a zpíval, Hup se rovněž chopil kytary, Miki 

zpíval a drnkal, Kanár se nenechal zahanbit a kytary se chopil také. Ukázal se jako platný 

člen při udávání rytmu, protože hrál na valchu. Nejstarší z nás byl Kecka, který je známý 

hráč romantických písní na kytaru. Na dobrou noc nově vzniklé uskupení předneslo píseň 

Ovečka (Bláznova ukolébavka). Byl to první song, který v jeho podání zněl výborně. Na 

dobrou noc nám Vačky přečetl příklady pro mladé programátory. 

Sobotu ráno nás Hup probudil písní Ráda se miluje. Posnídali jsme chleba s 

vajíčkovou pomazánkou a čaj. Společně jsme potom vyrazili na výlet k nedaleké rozhledně. 

Cestou jsme si povídali a prozpěvovali. U rozhledny jsme hráli schovku. 

Při cestě zpátky jsme hráli bomba, nálety, povodeň. Druhou byla hra v mafiánském 

stylu. Předávali jsme si velmi nenápadně kupóny na pánské obleky s pětadvacetiprocentní 

slevou. Po návratu zpět jsme poobědvali polévku a guláš. Následovala chvilka hudebního 

volna, při které vznikl největší hit kapely Metronom Říjen. 

Následovalo učení uzlů s Hupem a hra ve městě. Při té jsme získávali informace od 

svědků vraždy, abychom osvobodili našeho rodinného informátora Lucu Braslyho. Poté 

jsme šli k soudu, který jsme vyhráli. Potom jsme znovu uzlovali a odpočívali. Na večeři jsme 

měli špagety s Hupovou luxusní sýrovou omáčkou. Večer jsme zpívali. Na dobrou noc 

zazněla opět Ovečka. Při zpívání jsme jedli jablka, která natrhal Kouba se Želvou. Vačky 

nám večer přečetl tři ruské lidové pohádky. Při čtení jsme usnuli a spali až do rána. V neděli 

ráno jsme snídali chleba s pomazánkou. Začali jsme se balit a uklízet. Až jsme měli hotovo, 

vyrazili jsme na policejní stanici vyzvednout Lucu, Nějací konkurenční mafiáni nám ho 

vyfoukli před nosem. Následně jsme nastoupili na autobus a jeli domů. 

Kanár 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Od Borku přicházel další opozdilec, Fňuk.  
„Kde jsou ostatní?“ hlaholil z dálky. 
 „Nevíme, zatím nedorazili,“ řekl Lasička. 
„Že tu není ani Číča,“ divil se Fňuk. 
„Někde se fláká, medák.“ 
Počkej, Dlouháne, já ti dám medáka!Ti tři se pořád dívali ke vsi, ale silnice byla pustá.„Za 
chvíli bude čtvrt na devět,“ podíval se Fňuk na hodinky. 
„Nepřejte si, co jim řeknu, až přijdou,“ řekl Dlouhán. 
Vůbec je nenapadlo, dobráky, že bychom už mohli odejít. Na minulé podniky taky chodili 
někteří výtečníci pozdě. S tím jsem chtěl rázně skoncovat.„Kucíí, tady je značka,“ objevil 
Lasička Mývalův kroužek s šipkou. 
„Že by ti lenochodi už odešli?“ pochybuje Dlouhán „To by od nich byla pěkná šupárna.“ 
„Víte, kam šli?“ Lasičkův hlásek prozrazoval, že má starost. 
„Šipka ukazuje přímo do mlází,“ řekl Fňuk. 
Váhavě se vydali přes loučku k místu, kde jsme byli schovaní pod větvemi hustých smrčků. 
Krčíme se k zemi a tajíme dech, abychom se neprozradili. Trojice se nerozhodně zastavila 
před zelenou hradbou.  
„Tudy se nedá projít,“ vyslovil nahlas pochybnosti Dlouhán. 
Lasička se odvážně ponořil do smrčků. Větvičky ho švihaly do obličeje, rukama si musel 
chránit oči. Prodral se kolem Mamuta tak blízko, že mu málem šlápl na ruku. „Pojďte za 
mnou. Tudy to jde!“ Dlouhán s Fňukem se vydali za ním. 
„Tady to hnusně píchá,“ fňukal Fňuk. Přezdívka mu dokonale seděla. Dlouhán pak o mě 
doslova zakopl. „Tady je Číča!“ 
„A tady Mamut!“ Klekl si na všechny čtyři a pátral očima pod nejnižšími větvemi. 
Poschovávaní vylézali jeden za druhým z mlází. Dlouhán, Péťa a Fňuk se blaženě usmívali, 
měli radost, že nás objevili. „Příště se smát nebudete,“ řekl jsem.  
„Odejdeme přesně ve stanovenou dobu a už nás nenajdete.“ Další slova byla určena všem. 
„O dochvilnosti není ve skautském zákonu ani zmínka. Přesto ji řadím k těm vlastnostem, 
které dělají muže skutečným mužem. Kdo chodí všude pozdě, dokazuje, že nemyslí na druhé. 
Okrádá je o čas. Působí pozdními příchody rozladění.“ 
Potom jsem uvedl další důvod, proč budu přísně dbát na přesnost. 
„Kdybychom dnes jeli vlakem nebo autobusem, spoj by nám kvůli Lasičkovi. Dlouhánovi a 
Fňukovi ujel.“  
Nakonec jsem vyhlásil jednu z řady skautských vlastností, které budeme v oddíle pěstovat a 
klást na ně zvláštní důraz: dochvilnost.„Skaut chodí všude včas. Přijde raději o deset minut 
dřív než o minutu později.“ Vím, že slova někdy nestačí. Proto jsem hned stanovil sankce za 
porušení tohoto příkazu. 
„Kdo přijde na družinovku nebo na oddílovku pozdě, zaplatí do společné pokladny korunu...“ 
„To přežiju,“ poznamenal zbohatlík Meloun. 
„Počkej, ještě jsem nedomluvil. Korunu za každých i jen započatých pět minut, o které se 
opozdíte. Ale koruny na pokuty si musíte vlastnoručně vydělat. Z peněz rodičů by se snadno 
platily!Kdo přijde pozdě na sraz k výpravě, nemusí platit nic, zato nás už nenajde. Dnes jsme 
čekali výjimečně, příště se to opakovat nebude.“ 

z knihy Miloše Zapletala přejal Učeň 
 

ČTENÍ NA DLOUHÉ VEČERY 

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí! 
Všichni se divili, proč je sraz k sobotní výpravě právě u Borku, když tam z oddílu nikdo 
nebydlí. Tenhle Zapadákov leží na opačné straně než naše nejmilejší skalní rejdiště, cíl 
velkých výprav za dobrodružstvím. Ohlásil jsem na zpravodajské desce v klubovně i ve škole, 
že tuto sobotu bude mimořádný podnik, na který mají přijít jen tvrdí, odvážní a vytrvalí muži. 
Bábovky a fňukalové ať zůstanou tentokrát raději doma. Vývěska vzbudila značný zájem, 
kluci se mě vyptávali na podrobnosti, ale každého jsem odbyl: 
„Uvidíte, nechte se překvapit. Možná že toho budete litovat.“ 
Poslední věta je zmátla, nevěděli, co tím míním – budou litovat, že nepřišli, nebo že přišli? 
Zvyšoval jsem zvědavost i dalšími narážkami: 
„Na tvém místě bych si to rozmyslel!“ 
„Co si mám rozmyslet?“ 
„Jestli s námi vůbec půjdeš. Tahle výprava je jenom pro celé chlapy.“ 
„To se ví, že jdu,“ odpovídali uraženě. Dotklo se jich, že pochybuju o jejich mužnosti. 
Ještě v pátek tonul celý kraj v mlze. V noci na sobotu se vzduch vyčistil a na nebi zazářily roje 
hvězd. Počasí nám přálo. Slunce se ráno vyhouplo na zvonkově modré nebe a jak po něm 
stoupalo vzhůru, jitřní chlad ustupoval z luk a polí do lesních hlubin. Snad nám příroda chtěla 
nahradit deštivé dny v minulém týdnu. 
V určenou dobu nás bylo na místě srazu třináct. Dvanáct skautů a jejich vůdce. Sledoval jsem 
na digitálkách pulsování sekund a když se objevila čísla 8.00, řekl jsem:„Jdeme.“ 
„Nejsou tady všichni,“ upozornil mě Mýval. 
„Když tu nejsou, tak tu nejsou. Odchod.“ 
„Lasička s Dlouhánem určitě přijdou.“ 
„Kdy jsme měli sraz?“ zeptal jsem se. 
„V osm.“ 
„A kolik je?“ 
„Osm hodin, jedna minuta.“ 
„Za mnou!“ zavelel jsem a vykročil jsem k lesíku. 
„Počkejme na ně,“ přimlouval se Mýval. „Přece jim neutečeme,“ 
„Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí,“ řekl Medvěd. 
„Já tu aspoň udělám skautskou značku: odešli jsme.“ 
Mýval vyryl do udupané hlíny na kraji cesty kolečko s šipkou. Do kolečka vložil sedm 
kamínků. Potom se rozběhl za námi. Smrkové mlází začínalo pár metrů od křižovatky. Než 
nás pohltilo, přikázal jsem: „Schovejte se tak, abyste měli výhled na rozcestí, ale aby 
z rozcestí nebylo vidět na vás. A buďte zticha.“ 
Rychle jim došlo, co mám v úmyslu a v mžiku zmizeli v houštinách.Neuplynulo ani pět minut 
a mezi posledními vesnickými domky se vynořily dvě postavy. Lasička s Dlouhánem.„Už 
jdou!“ zašeptal Mamut tak hlasitě, až jsem se bál, že to ti dva zaslechnou. 
„Pssst!“ zasyčel výstražně Mýval. 
Dva noví příchozí se na křižovatce zastavili. Stáli od nás tak blízko, že jsme slyšeli každé jejich 
slovo. „Jak to, že tu nikdo není?“ divil se Lasička. 
„Asi tu jsme první,“ řekl bezstarostně Dlouhán. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BODOVÁNÍ – ZÁŘÍ 2015 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. -3. Jindra Kabelka 35 

1. -3. Tomík Musil 35 

1. -3. Kuba Staněk 35 

4. -6. Ráďa Hladký 30 

4. -6. Samík Herauf 30 

4. -6. Jáchym Vaňka 30 

7. – 11. Radovan Gajda 20 

7. – 11. Aleš Horák 20 

7. – 11. Jirka Třináctý 20 

7. – 11. Marek Peterka 20 

7. – 11. Jirka Vítek 20 

12. Adam Volhejn 19 

13. Ondra Létal 18 

14. -15. Filip Kovač 15 

14. -15. Daniel Šebek 15 

16. -19. Lukáš Bělský 10 

16. -19. Bertík Karmasýn 10 

16. -19. Lukáš Suchyňa 10 

16. -19. Marek Chaloupka 10 

20. Tyrese Josha Reid 9 

21. – 22. Ondra Herzog 5 

21. – 22 Franta Ondra 5 

Vlčata soutěží v docházce. Za účast na 

akcích dostávají body. V září jsme měli 6 

akcí (zahajovačku, schůzku smečky, výpravu 

do Lednice a schůzky šestek). Rád bych 

pochválil vítěze - všudybyly, protože mají 

100% účast! Naproti tomu by mohli 

málobylové zlepšit svoji docházku!      Káně 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. - 2. Kouba 133 

1. - 2. Želva 133 

3. - 4. Kanár 128 

3. - 4. TomR (Pet) 128 

5. TomHan 115 

6. Jelen 114 

7. Honzík 111 

8. Řízek 105 

9. - 10. Miki 90 

9. - 10. Kyli 90 

11. Vojta T. 87 

12. Vevča 83 

13. Trumpet 79 

14. Váva 76 

15. Lukáš G. 62 

16. Ondra B. 61 

17. Vup 60 

18. TomBeran 56 

19. Hrášek 49 

20. Chrostík 48 

21. - 22. Křeček 42 

21. - 22. Lukáš  42 

23. - 24. HonVan 35 

23. - 24. Tomzbr 35 

 

Dochvilné vlče Starší vlci 
 

         Táborníci  
 Autor a ilustrátor: Vavřinec Kumšta 

V měsící říjnu slaví narozeniny: Netopýr (35), Chrostík 
(13), Herlog Ondřej (9) 

Gratulujeme a přejem vše nejlepší! 


