
  

listopad 2015 
víkend 13. – 15. 11. Rádcovsko-

ohnivecký kurz 

první školící víkend pro staré vlky, kteří 

povedou družinu a jejich ohnivce. 

Sraz:pátek v 16:15 na vlakovém nádraží 

Cena: 200 korun 

Co s sebou:karimatku, spacák, oblečení a 

obuv vhodné na podzim, skautské časopisy 

Jídlo: rozpis v Tomto Týdnu 

Návrat: v 14:30 

úterý 17. 11. Malý princ 

zájezd do divadla Radost, cena 230 korun 

sraz: na vlakovém nádraží v 16:25 

návrat: v 20:53 vlakem 

středa 18. 11. přednáška Japonsko 

škodovkou 

v 18:30 v aule Gymnázia Břeclav, 

cestovatelská přednáška o cestě dvou 

skautů na jamboree v Japonsku 

čtvrtek 19. 11. Noc venku 

od 17:00 na Pěší zóně u gymnázia 

zážitková akce na podporu lidí bez domova. 

Odvážlivci přespí venku. 

pátek 20. 11. Mafiánská hra ve městě 

od 16:00 v klubovně v Šilingrově ulici 

sobota 21. 11. Družinové výpravy 

pátek 27. 11. Závěrečná oddílovka 

skautů 

v 16:30 v klubovně v Šilingrově ulici, donést 

DE, DO, ŽK, 

sobota 28. 11.Výprava vlčácké smečky 

pátek 4. 12. Závěrečná oddílovka vlčat 

víkend 4. – 6. 12. Mikuláš v Praze 

tradiční výjezdní zasedání do Prahy pro 

staré vlky a vedení. Jídlo vlastní. Návštěva 

vánočních trhů, nakupování, večerní 

divadelní představení. 

 

SEM-TAM BUL-VAR 
KECKA ZAKLÁDÁ KONTROVERZNÍ  

SEKTU! 

Naši neúnavní bulvární redaktoři ani 

v říjnu nezaháleli a ze zákulisí podrobně 

sledovali, co se děje kolem naší klubovny. 

Až v pátek 23. října se stali svědky 

schůzky podivné skupiny lidí. Nejenže 

důvtipní novináři schovaní za keři, sloupy 

či reklamními papírovými panáky celou 

schůzi pozorovali, ale jeden z nich se 

dokonce pomocí lsti schůze přímo 

zúčastnil. A byl vážně zaskočen. 

Přikládáme vám některé jeho postřehy. 

„Inu byl jsem na té schůzi. Oficiálně se to 

prý jmenovalo schůzka mladších roverů. A 

byla to opravdu síla. Nejdříve mě 

překvapilo, když jsem zjistil, kdo že je 

vedoucím té vzniklé skupiny. Je jím totiž 

Kecka. Velmi pochybný jedinec kvůli 

dřívějším kauzám! Podezřelé bylo i složení 

členů skupiny. Objevovali se tam kluci i 

dívky ve věku kolem patnácti let“ popsal 

ihned po opuštění místnosti redaktor. 

Podle našeho bulvárního psychologa 

Jaromíra Brázdy jsou lidé v tomto věku 

nejvíce náchylní ke zmanipulování a 

vymytí mozku autoritářskými a 

fanatickými názory. Tohle jsme naštěstí 

v pátek nezaznamenali. Ovšem schůzka 

byla první, a kdo ví, kam až bude chtít 

nepředvídatelný Kecka dojít. Jiní redaktoři 

ale zaznamenali další velmi povážlivé 

aktivity. Jmenujme například nesmyslné 

lezení několika lidí za sebou po žebříku 

nahoru ve tmě. Tam se otočili a slezli 

ihned dolů, aniž by nahoře opravili 

střechu. Podle Brázdy jasný symbol 

vymývání mozků. 

Vačky 
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Milí bratříčci, vážení rodičové, 

dostává se vám do rukou druhé číslo našeho oddílového časopisu verze 2.0. Moc 

děkuji všem, kteří se na něm podílí. Oddílovým světem v poslední době výrazně zahýbala Velká 

podzimní výprava. Vypravili jsme se na Sovinec k Pedrovi, ze kterého se nakonec vyklubal 

zákeřný vrah, který chtěl zlikvidovat naši mafiánskou fagmílii a neváhal k tomu využít těch 

nejsprostších lstí. Co se na výpravě všechno dělo, si můžete přečíst v Koubově zápisu. Mně 

utkvěl v hlavě nejvíce sněm a jsem moc zvědavý, jestli se nám podaří naše závazky do dalšího 

sněmu splnit. 

V listopadu nás čeká první víkend rádcovsko-ohniveckého kurzu. Doufám, že 

vyrazíme v co největším počtu. Zvlášť, když se budete moct přiblížit ke splnění podmínek pro 

spaní v týpí. Jeden z listopadových ponurých večerů, taky využijeme k velké mafiánské hře ve 

městě. Přeji vám krásný a prosluněný listopad. 

za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautském světě? 
Na začátku října skauti řešili spor mezi moderátorem Leošem Marešem a amatérským kuchařem 

Láďou Hruškou. Mareš ve své televizní show po zjištění, že Hruška je skaut, pronesl: „Skaut je dítě 

oblečené jako debil, pod vedením debila oblečeného jako dítě.“ Hruška mu na to pohotově odpověděl, že 

vtip není směšný. Na sociálních sítích se skauti a skautky Hrušky zastali. 

Naše dívky už svou oslavu století skautek dotáhly téměř do konce. Po oslavách v Brně a v Praze 

konečněaž z daleké Indie doputovaly dívčí světle modré šátky. Ty vyráběly postižené ženy ve speciální 

dílnách a nesou označení fairtrade. 

O víkendu v polovině října se rozjela celosvětová akce JOTA-JOTI. Na rozhlasových a internetových 

vlnách spolu mohli skautky a skauti diskutovat na nejrůznější témata, předávat si zkušenosti nebo tipy na 

zajímavé hry. 

Letošní setkání skautek a skautů ze členských zemích NATO Intercamp se uskuteční u pevnosti 

Josefov kousek od Jaroměře. Od třináctého května se účastníci mohou opět těšit na zajímavých víkendový  

program. 

Skautští nadšenci chtějí v Polici nad Metují na Náchodsku otevřít gymnázium, které by mimojiné 

vycházelo ze skautských principu a metodik. Provozovat ho chtějí v bývalé hospodě. V soukromé škole by 

se učilo maximálně sto dětí a častěji by například chodili do přírody. 

Ke konci října zemřel ve vojenské olomoucké nemocnici válečný veterán, odbojář, hrdina a skaut 

Leopold Färber Hurvínek. Ten se například zapojil do komunistického odboje po státním převratu v roce 

1948, kdy s dalšími vyhodil do vzduchu policejní školu v Jeseníku. Organizoval roznášení 

protikomunistických letáků, v květnu 1950 byl ale zatčen a později odsouzen k 16 letům vězení.  

Emuláda 

V měsící listopadu slaví narozeniny: Kecka (19), Klikouš (17), TomHan 
(15), Kyli (14), TomBeran (12), Vojta T. (12), Tomík (10), Daniel Š. (10) 

Gratulujeme a přejem vše nejlepší! 

Kde všude jsem byl... 

Na párek s Britem 

 Na celosvětovém jamboree 

v Japonsku jsme denně na každém kroku 

potkávali houfy skautů a skautek z celého 

světa. S některými jsme se seznámili a za celý 

život už je neuvidíme. S jinými jsme se 

potkávali častěji. Třeba i každý den. Mezi ně 

patřili Britové, známí jako U41 (Unit 41 – unit 

znamená v překladu něco jako oddíl, skupina, 

patrola). S nimi jsme sousedili a viděli jim 

takzvaně přímo do talíře. Proto jsme se 

domluvili, že si uděláme společnou večeři a 

trochu se seznámíme. Dohoda zněla, že až nám 

skončí programy, půlka Britů půjde za námi a 

půlka od nás půjde zase na britské tábořiště. 

Společně jsme měli uvařit večeři a poznat se. 

Když jsme se odpoledne vrátili 

z programu, naše vedoucí se zeptala, jestli už se 

můžeme vyměnit a začít vařit. Britský vedoucí 

se jí omluvil, že ještě nemají večeři uvařenou a  

potřebují 30 minut na dovaření a přichystání. 

No jo, a nedorozumění bylo na světě. My chtěli 

vařit společně a oni to pochopili tak, že si každý 

sám uvaří a dohromady se najíme. Ihned začala 

rychlo akce vaření. Ale nebylo moc z čeho 

vybírat. K mání jsme měli tradiční suroviny jako 

párky, vajíčka, neidentifikovatelný salát 

s majonézou a yakult (nápoj, podobný Aktivii 

ale o dost kyselejší). Večeři jsme měli hotovou 

raz dva. Konečně jsme se mohli promíchat a 

strávit příjemný večer s britskou společností. A 

všichni jsme u toho pojídali párky s vajíčkem.      

Majkl 
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2. Ó králi, králi, Řím ti vědět dal, že 

málo věnuješ se vládě,  

že místo abys zemi panoval, jsi s církví 

kruté půtky sváděl.  

Což království tě nazajímá dost a žít 

chceš v strachu neustálém?  

O sílu svou se bojí vznešenost, když 

houstne mlha nad Kanálem.  

 

3. Když ráno v Toweru kat potřetí ťal, tři 

trůny ztratili své pány,  

nevzdá se cíle cizí kardinál, dál spřádat 

bude svoje plány.  

Dnes díky strážím nezachvěl se trůn, 

dnes věrní ubránili krále,  

však v příštích dnech se znovu zjeví 

člun, v té bíle mlze nad Kanálem.  

 

4. = 1 

 



  

  

KANÁROVINY: Boleslav I. 

Boleslav I., zvaný ukrutný, byl český 

kníže z rodu Přemyslovců a mladší bratr 

svatého Václava. 

 

Boleslav I. se narodil v roce 915. Vlády 

se chopil poté, co 28. září roku 929 nebo 

935 zavraždil svého staršího bratra knížete 

Václava. Zřejmě ho tíží svědomí, protože  v 

roce 938 nechává jeho ostatky převézt z 

Boleslavi do rotundy svatého Víta. Záhy  po 

převzetí moci odmítá platit tribut do Říše 

římské. Začíná proto čtrnáctiletá válka, 

která nese název Saská. Nakonec skončila 

smírem. 

V roce 955 se Boleslav na straně císaře 

Svaté říše římské Oty I. zúčastní bitvy na 

Lechu proti Maďarům. Dále upevňuje moc 

Přemyslovců v Čechách díky hradům Žatec, 

Starý Plzenec, Sedlec, Bílina, Litoměřice, 

Mladá Boleslav, Kouřim, Prácheň a 

Doudleby. Zavádí první české mince 

pražské denáry. Přidal k českému knížectví 

Slezsko, Krakovsko, Moravu nebo Červené 

hrady.  

V roce 972 z neznámých důvodů 

umírá a vědci dosud nalezli jeho ostatky. 

Kanár 

Co číst v klubovně?  

Jaroslav Foglar: Boj o první místo   

 Příběh začíná obyčejným klukem Petrem 

Solnarem. Petr není ve své třídě moc oblíbený 

a taky se zaplete do sporu s nejoblíbenějším a 

nejsilnějším žákem Rudou Lorencem. Petr by 

chtěl být taky oblíbený, ale nedaří se mu to, 

hlavně protože je nepřítel Rudy. Na začátku 

jara se koná běh, kde závodí kluci z celého 

města. Petr tento závod vyhraje a tak se stane 

oblíbenějším. V příběhu se setkáme i se 

skautingem a to tak, že Petrův nový spolužák 

chodil do skautu, ale moc mu čest nedělá. Ke 

konci příběhu se Petr dostává do skautského 

oddílu. 

z oddílové knihovny vybral Kyli 

Závazky za sněmu: 
Bratříčci, na podzimním sněmu jsme si každý slíbili, 

jaké orlí pero splníme do příštího sněmu, který bude 

na konci dubna nebo do táborového sněmu. Tady si 

je můžete přečíst: 

kdo do kdy co 

Učeň sněm mokasíny VČ 

TomR sněm táborová geometrie 

Kouba sněm  historie místa bydliště 

Honzík sněm  studené pokrmy 

Bača sněm studené pokrmy, 

TomZbr sněm výroba rybářského vybavení, 

Hroch  tábor stavba lávky 

Miki tábor lasování 

Jelen sněm pečení z nekynutého těsta 

Vevča sněm pravidelná cvičení 

Šindy sněm obecné rybaření 

Chrost sněm bruslení 100 m, výrobky z kovu 

Želva sněm překlad 

Kecka sněm vazba knihy VČ 

  tábor proutková postel, 

Hup tábor stavba lávky 

Ema sněm společenský tanec 

Káně sněm  mistrovství hudebník  

Ve středu ráno na státní svátek jsme se sešli na vlakovém nádraží v Břeclavi v počtu 22 

lidiček, abychom se vydali na Velkou podzimní výpravu na chatu poblíž Sovince. Někteří byli na nohou 

dříve, neboť se snažili najít ve sklepě jednoho domu Lucka Brasiho. Místo něj tam objevili pouze šifru s 

určením polohy, kde se ukrývá. Zjistili jsme, že hledaný se ukrývá někde na venkově a další mafiánská 

familie tam vlastní palírnu whisky. Po příjezdu vlakem do Olomouce jsme přestoupili do autobusu a pak 

jsme vystoupili ve vesnici Huzová. Odtud jsme šli asi pět kilometrů k Pedrovi na chatu. 

 
Když jsme se dostali na chatu, šli jsme si zahrát Brannball. Zápas byl až do konce vyrovnaný. 

Po návratu jsme se snažili najít Makaka. Bohužel jsme ho našli v zahradě zavražděného s básničkou v 

ruce. Všichni byli zděšeni. Od té doby jsme všude chodili alespoň po dvou. Po večeři jsme zpívali a 

poslechli jsme si pohádku o domorodcích. Na závěr dne nás ještě čekala noční hra, při které jsme si 

nabarvili obličeje nabílo a schovávali se v lese. Pak už se šlo spát a někteří odvážlivci šli spát ven. 

Druhý den nás čekalo družinové vaření. Naše družina si zapomněla přes noc namočit cizrnu 

ve vodě. Po snídani jsme se vydali na místo v lese, kde jsme měli vařit. Jestřábi po cestě ztratili čočku, 

takže vyráběli placky. My jsme dlouho vařili cizrnu a smažili k tomu kuřecího juniora. Štiky se pustily 

do čočky, Roveři vařili fazole po mexicku a vlčata guláš z prášku. Jídlo se všem povedlo i naše cizrna. 

S plnými břichy jsme se vrátili a začal program s názvem odhady podle vlastních tělesných 

měr. Po večeři jsme si četli bajky. Učeň poprosil Kecku, aby mu donesl čaj. Kecka se čaje napil a byl 

rázem kaput a v rukou měl báseň na pokračování. Třetí den ráno po probuzení jsme se přichystali a 

vydali na celodenní výlet k Rešovským vodopádům, které byly krásné. Vrátili jsme se až za tmy a uvítali 

jsme večeři. Guláš. Pak dojeli naši opozdilci Ema, Vevča, Káně a Lukas. Při dalším programu Emu 

zavraždili. Našli jsme ji oběšenou na lampě, na které se nemohla oběsit. Večer si pro nás Pajda 

přichystal podobnou hru jako nedávno Učeň, ale více reálnou. 

Čtvrtý den jsme plnili orlí pera, a to chůzi na jeden kilometr, skok z místa do dálky a Setonův 

běh. Po obědě  jsme nalezli Lukase se zabodnutým nožem v těle. Svolali jsme veřejné líčení, ale my 

stále nevěděli, kdo na chatě vraždí. Vše nám prozrazovala básnička, ale nemohli jsme na to pořád dojít. 

Po nějaké době jsme zjistili, že to byl Pedro. Před večerním sněmem Potom zasedla rada orlích per. 

Někteří se rozhodli, že na Halloween přespí venku a na sněm si vzali i spacák. Na sněmu jsme si 
předsevzali orlí pera, která splníme. U ohně jsme a závěr zavzpomínali na naše minulé tábory a zážitky. 

Kouba 



 

 

 

 

Poř. Přezdívka Body 

1. -4. Jindra Kabelka 55 

1. -4. Tomík Musil 55 

1. -4. Kuba Staněk 55 

1. -4. Ráďa Hladký 55 

5. Dan 43 

6. Bertík 30 

7. -9. Samík 20 

7. -9. Ondra Létal 20 

7. -9. Franta Ondra 20 

10.-14. Radovan 20 

10.-14. Ondra Herzog 20 

10.-14. Aleš 19 

10.-14. Lukáš S. 18 

10.-14. Jáchym 15 

15. Lukáš Nešpor 5 

16. Adam Volhejn 0 

V říjnu bylo celkem šest akcí – 4 schůzky 

a 2 výpravy. Ta podzimní výprava trvala pět 

dnů a byla ohodnocena 25 body. Všudybylů 

(100% účast) bylo čtyři, což je o jednoho více, 

než minulý měsíc. Jen tak dál!               Káně 

V říjnu bylo celkem osm akcí – 6 schůzek 

a 2 výpravy (okresní fight, družinové výpravy).  

Všudybylové (100%) - Kouba, Želva, Šindy 

Skorovšudové (75 – 99,9%) Řízek, TomHan, 

Váva, Vevča, Jelen, Miki, Kanár, Chrostík 

Akorátníci (50 – 74,9%) Lukáš G., Honzík, 

Egon, Vilík, Tomr, TomHan, Vup, Bača, Vojta 

T., Bláža 

Málobylové (25 – 49,9%) Tomzbr, Hrášek, 

Křeček, Lukáš, Trumpet, Kyli 

Nikdebylové (0 – 24,9%) Ondra B. 

staří vlci: 8 akcí 

27 bodovaných 

Ø 58,1% 

 

Dochvilné vlče 
 

Poř. Přezdívka Body 

1. Želva 121 

2. Kouba 116 

3. Šindy 115 

4. Kanár 105 

5. Chrostík 104 

6. - 7. Miki 97 

6. - 7. Vevča 97 

8. Váva 96 

9. Jelen 87 

10. Bláža 85 

11. Řízek 84 

12. Vojta T. 73 

13. Tomr 70 

14. Bača 69 

15. Lukáš G. 68 

16. Vílík 63 

17. Egon 61 

18. TomHan 58 

19.- 20 Vup 57 

19. -20 Honzík 57 

21. Trumpet 48 

22. Kyli 46 

23. Křeček 42 

24. Lukáš U. 38 

25. Tomzbr 36 

26. Hrášek 29 

27. Ondra B. 14 

Poř. Družiny Body 

1. Štiky 61,1 

2. Jestřábi 57,9 

3. Mloci 55,1 

 

Staří vlci 

BODOVÁNÍ – ŘÍJEN 2015 Střípky z naší historie: Vzpomínáme, Šedý Havrane! 

Dnešní díl věnuji největší regionální 

skautské osobnosti meziválečného období, 

Františku Kňourkovi. Právě 10. listopadu roku 

1936 skončil jeho bohatý život. Bratři a sestry, 

uctěme jeho památku! 

O Kňourkovi bylo napsáno dost, dokonce 

jsme o něm natočili dokument. Nebudu zde 

opakovat známé informace. Zaměřím se na 

krátký, za to velmi šťastný poslední úsek jeho 

života ovlivněný skautingem. 

Píše se rok 1925 a Kňourek se stává 

členem Svazu junáků a skautů RČS. V té době 

byl již v Břeclavi I. oddíl založen, zřejmě ale 

upadá a Kňourek chce pomoci. Naráží na 

neshody a nepochopení. Se svolením župního 

zpravodaje zakládá roku 1927 II. oddíl Svazu, i 

přes odpor členů I. oddílu. Tuto zdravou 

konkurenci někteří ještě dlouho nemohli 

strávit. Kňourek se navíc stává okrskovým 

zpravodajem.  

Své skautské vzdělání si doplňuje roku 

1927 na Ústřední lesní škole ve Studené 

Dolině poblíž Holešova. Zřejmě se poprvé 

setkává se skautskými osobnostmi, jako 

například A. B. Svojsíkem, V. Fanderlíkem či 

zakladatelem lesních škol u nás F. A. 

Elstnerem. O rok později zajišťuje technické 

zabezpečení tábora. Nebyl na to sám, 

pomáhala mu družina břeclavských skautů a 

všichni účastníci si libovali, jak vše klape.  

Šedý Havran na své první setkání se 

skautingem vzpomíná v knize O skautech a 

skautingu, kterou vydal kolem Vánoc 1927. 

Píše také propagační divadelní hru o třech 

jednání s názvem Do tábora. Svojsík se o ní 

vyjadřuje takto: „Z dosavadních her je Tvoje 

propagačně nejúčinnější a vřele Ti doporučuji, 

abys ji vydal. Budeš míti jistě úspěch.“  

V létě 1929 se vydává s břeclavskými 

skauty i skautkami poprvé do jugoslávské 

Boky Kotorské, kde táboří 25 dní. Akci 

popisuje v dobovém tisku.  

 

Ve třicátých letech píše články do novin, 

přednáší v radiu a stává se jakýmsi 

manažerem Poštorenské kapely, která nabírá 

na své slávě. Společně s Kňourkem nechybí na 

žádné pořádné skautské akci. Píše písně jako 

Poštorenská kapela, Stály baby u vesnice či 

Skautingu zdar, které se dodnes zpívají u 

táborových ohňů.  

Teprve roku 1932 předává svůj II. oddíl 

bratru Ferdinandu Červinkovi. Do vedení 

oddílu jsou aktivně zapojeni i Kňourkovi 

synové – Václav, Miroslav a Boleslav. Krize 

vedoucích se v plné míře projevuje kolem let 

1933-34. Plno činovníků z Břeclavi odchází, 

Šedý Havran se ještě v roce 1935 jednou vrací 

do vedení. Ne na dlouho. Těžká choroba mu 

nedovoluje se plně zapojit a předává svoji 

funkci odbornému učiteli Ladislavu Poláškovi, 

který slibuje, že oddíl povede dále k nové 

práci a novému rozkvětu.  

„Věděli jsme všichni, že bratr Kňourek je 

tězce churav a není naděje na uzdravení, ale 

přece ohromila nás všechny zpráva, že náš 

bratr je mrtev. Nemohli jsme stále pochopit tu 

hroznou skutečnost, tu nahou pravdu, že 

odešel tam, odkud není návratu. Když za 

krásného slunečního dne nad tmavým hrobem 

zazněla tklivě hasičská polnice a ozvala se 

dunivá rána spuštěné rakve, tu teprve musili 

jsme si uvědomit, že životní opona bratra 

Kňourka je spuštěna, spuštěna však navždy, 

aby se již nikdy neotevřela. Životní dílo bratra 

Kňourka je dokončeno, dohrál svou úlohu, 

úlohu dobrou a poctivou,“ napsal 

Karel Majer 15. listopadu 1936 do kroniky II. 

oddílu Břeclav. 

Na oddílové radě II. oddílu bylo 

ujednáno, že se každý rok uctí památka 

zemřelého bratra položením věnce na hrob o 

svátku Všech svatých. Tuto tradici jsem letos 

oživil. 

Káně 


