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KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář září/říjen

sobota 1. 10. okresní sportovní fi ght
v Lanžhotě
klání ve čtyrech sportech o putovní okresní 
pohár. Účastní se skauti z Lanžhota, Břeclavi a 
Mikulova.
pro vlčata i staré vlky
sraz: na vlakovém nádraží v 7:55
konec: na autobusovém nádraží v 17:12
s sebou: sportovní oblečení a boty, oddílové 
tričko, boty do haly v případě deště, svačinu na 
celý den
cena: 40 kč
vede: Kecka, Ema

neděle 2. 10. zkouška divadla
pro herce hry Do tábora, klubovna v Šilingrově 
ulici
v 15:30

pátek 7. 10. Rada s rádci
pro rádce starých vlků
sraz na klubovně v Šilingrově ulici, v 16:00

pátek 14. Oddílová schůzka
pro staré vlky, klubovna v Šilingrově ulici
v 16:30

pátek 14. 10. Střediskový sněm
pro všechny činovníky, ve vlčácké klubovně 
v Šilingrově ulici,
v 18:00

pátek 21.10. Rada funkcionařů
klubovna v Šilingrově ulici
v 16:30

26. - 28. 10. Podzimní výprava
pro vlčata, do Mikulčic
detailní informace upřesníme e-mailem

26. - 30. 10. Velká podzimní výprava
pro staré vlky do Pezinku na Slovensko
detailní informace upřesníme e-mailem 

SEM-TAM BUL-VAR 
POPRASK! V LÉTĚ SE NIC NESTALO!

Je to tak. I v  našem oddíle, který je pikantními 
událostmi většinou přímo nasycen, nastala pro 
bulvár vcelku nečekaná věc. Letní prázdniny to-
tiž žádný skandál nepřinesly! Bylo snad na klu-
bovně prázdno? Byli snad členové našeho oddílu 
přes celé prázdniny zalezlí ve svém teplém do-
mově a nevycházeli do ulic, aby zde provedli čin 
hodný zveřejnění v Sem-Tamu v bulvární sekci? 
Pravděpodobně ne, leč činil tak pouze přední a 
také jediný bulvární redaktor, kterého má Pla-
men k dispozici. Když konečně po dvou měsících 
vylezl ze svého brlohu, byl jeho první kontakt 
s  krutým reálným světem zpráva od šéfredak-
torky, ať do středy napíše článek. A protože byla 
středa a nikdo z  jeho oddílových kamarádů mu 
nechtěl říct (asi věděli proč) co se o prázdninách 
stalo, dokázal vypotit pouze tyhle řádky. Naštěstí 
v dnešní době internetů, facebooků a chytání Po-
kemonů už bulvár nikdo nečte, poněvadž všich-
ni všechno ví a soukromí prakticky neexistuje. 
Tyto řádky tedy píši především pro docela dobrý 
honorář. A pokud ho opravdu chci, musím ještě 
pár výplňových řádků připsat. Připíši tedy ještě 
hlavní zprávy z nejmenovaného Bleskového bul-
várního časopisu- Olympijský šmírák! V Riu dal 
plavkyním do sprch kameru, nebylo to poprvé. 
Nekvete vám klívie? Víme, jak ji pěstovat i kde 
děláte chyby. Nečesaný si nechal na rameno vy-
tetovat manželku. Pěkný nový školní rok! 

Vačky

ZMĚNY NA DDM BŘECLAV
Od 2. září 2016 je možné přihlásit děti do krouž-
ků (akcí, táborů) nově i pomocí elektronického 
systému. Tuto službu jsme zavedli z důvodu vel-
kého zjednodušení celého přihlašovacího proce-
su, který vám po jednoduché registraci umožní 
přihlašovat děti na kroužky, ale i akce a tábory 
několika kliknutími, bez neustálého opakované-
ho vyplňování přihlášek. K dispozici budete mít 
vždy aktuální nabídku akcí Duhovky a přehled o 
vašich platbách.

Co číst v klubovně?

S Plamenem
- napsali plameňáci Kniha vás provede úžasnou historií našeho oddílu. Najdete zde spousty zajímavých 
příběhů a událostí. Četli jste třeba legendární příběh Čajíček, kde Štír „vypije“ rulík zlomocný? Nebo 
o „mrtvém“ členu družiny? Nebo o nádherné výpravě do země Nikoho? Nebo… Mohl bych pokračovat 
ještě dlouho. Prostě jsou tam spousty a spousty zážitků a dobrodružství. A znáte historii naší klubovny? 
Ne? Tak to rychle napravte, protože každý by měl znát naši historii (aspoň trochu :D). Půjčujte nyní a 
dostanete můj úsměv zdarma.

z oddílové knihovny vybral Kyli

KANÁROVINY: Břetislav I.
Břetislav I. byl český kníže z rodu Přemyslovců, který vládl na Moravě od roku 1029 a v 
Čechách od roku 1034 do roku 1055. Břetislav se narodil zřejmě v roce 1002 jako levo-
boček Oldřicha. V roce 1029 Břetislav unesl svou budoucí manželku Jitku ze Svinibrodu, 
dceru braniborského markraběte. Žili spolu v Olomouci, kde se jim narodil syn Spytihněv. 
V roce 1034 po smrti svého otce Oldřicha, získal také moc v Čechách. 
O čtyři roky později dobyl Hnězdno v Polsku, odsuď odvezl ostatky 
svatého Vojtěcha a Radima. V roce1040 římský král napadl Čechy, 
ale byl poražen v bitvě u Brůdku na Šumavě. Břetislava násled-
ně pozvali do Řezna, zde ho zesměšnili. Musel se bosý a v rouše 
kajícníka vzdát vlády v celé české říši a žádat o odpuštění. Jako 
léno nakonec dostal Čechy, Moravu, Hlohovsko a Vratislavsko. 
V letech 1042 -1044 podnikal Břetislav s Jindřichem nájezdy 
do Uher, aby sesadili uherského knížete Samuela Abu. Byli však 
neúspěšní. Až o rok později se jim to podařilo. Břetislav prosa-
dil v Čechách seniorát. Od té doby na český trůn nastoupí vždy 
nejstarší syn. V první polovině 11. století zakládá město Břeclav. 
Zemřel v roce 1055 při tažení do Uher

Kanár

Kde všude jsem byl? 

Chřiby trumfnou i Ameriku
Když jsem přemýšlel o čem tentokrát psát, vzpomněl jsem si na slova jednoho skautského spisovatele. 
Ten tvrdí: „ Proč cestujeme do zahraničí, mimo naši zem, když nemáme ani pořádně prochozenou naši 
vlastní krajinu? “ Možná i díky tomu jsem se shodou náhod mohl podívat do Chřibů. Byl jsem tam už 
poněkolikáté, ale Chřiby mě stále nepřestaly fascinovat. Opět se mi potvrdilo pravidlo, že alespoň mně 
hodně míst připadá stejných, zatímco jedno místo vypadá úplně jinak. I po opětovném navštívení se 
Chřiby mohou pyšnit výsostným postavením, mezi mými oblíbenými místy. A kdybych si měl vybrat 
mezi spojenými státy nebo dalšími exotickými místy, silně bych uvažoval o Chřibech. 

Majkl



Omnia vincit Amor
(renesanční folková skupian Klíč)

Předehra: F C Dmi Ami B C Dmi F C Dmi Ami B C Dmi 

 Dmi  C  Dmi
1.  Šel pocestný kol hospodských zdí,
 F  C  F
 přisedl k nám a lokálem zní
 Gmi  Dmi  C
 pozdrav jak svaté přikázání:
 Dmi  C  Dmi
 omnia vincit Amor.

2.  Hej, šenkýři, dej plný džbán,
 ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
 se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
 omnia vincit Amor.
 
 F  C  Dmi
R:  Zlaťák pálí, nesleví nic,
  F  C  F
 štěstí v lásce znamená víc,
  Gmi  F  C  A7
 všechny pány ať vezme ďas!
 Dmi  C  Dmi
 Omnia vincit Amor.

3.  Já viděl zemi válkou se chvět,
 musel se bít a nenávidět,
 v plamenech pálit prosby a pláč,
 omnia vincit Amor.

4.  Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
 nad lidskou láskou roztáhli plášť,
 vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
 omnia vincit Amor.

R:

5.  Já prošel každou z nejdelších cest,
 všude se ptal, co značí ta zvěst,
 až řekl moudrý:&quot;Pochopíš sám
 omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.

R:

6.  Teď s novou vírou obcházím svět,
 má hlava zšedla pod tíhou let,
 každého zdravím větou všech vět:
 omnia vincit Amor, omnia vincit Amor

Jak jsem plnil orlí 
pero... 
2L6 Otisky listů 
Udělej sadu otisků listů dřevin (stromů nebo keřů) 
a označ je. 15/30 druhů Č/VČ 

Blíží se podzim. Vsadím se, že kdybyste měli 
napsat pět slov, která se vám jako první s podzi-
mem spojí, určitě by se u většiny z vás objevilo 
slovo list. Je to pochopitelné, protože právě díky 
nepřebernému množství odstínu, do kterého se 
na podzim můžou listy vybarvit, se dostávají do 
popředí našeho zájmu. A barevným listům, skr-
ze které prosvítají poslední teplé paprsky, nejde 
zkrátka odolat. 

Minulý podzim jsem se vypravil do brněnské 
botanické zahrada. Nasbíral jsem tam tolik listů, 
že mi stačily na čin i velký čin. Nemusíte kvůli orlí-
mu peru cestovat až do Brna. I ten břeclavský park 
nabízí nepřeberné množství stromů. Svitek uvádí 
tři možnosti, jak otisky zhotovit: modrotiskové, 
kouřové nebo barvou. Já se rozhodl pro temper-
ky a můžu vám tento způsob jen doporučit. Za 
hodinu máte hotovo. A kdo má rád barvy, může 
si na každý druh listu připravit speciální barevný 
odstín. 

Přímo se nabízí spojit tento čin s činem 2L2 
Listnaté stromy. Takže vzhů- ru do přírody. 
Šustění spadaných listů je neodolatel-
né.

Učeň

Novinky ze skautského světa
 - Oddíl Plamen má obměněné vedení. Na táborovém sněmu členové oddílu odsouhlasili dva nové zá-
stupce vůdce oddílu. Pro staré vlky jím je Kecka a pro vlčata Emuláda. Zároveň děkujeme Káněti, který 
velmi svědomitě a důkladně plnil až do tábora funkci zástupce. 

- V září se nejlepší týmy vlčat a světlušek utkal v celorepublikovém fi nále. V Novém Městě nad Metují 
se nejlepšími světluškami stala Zelená šestka z Opavy. První místo v kategorii vlčat putovalo do Bílovic 
nad Svitavou družině Tuňáci. Ti vyhráli krajské kolo pořádané našim okresem v Lednici. 

- Nejsem z plyše. Tak se jmenuje video o nováčkovi na táboře a jeho plyšovém medvědovi. Video už 
vidělo přes tři sta tisíc uživatelů facebooku. Pokud jste jej neviděli koukněte na facebookové stránky 
Junáka nebo na youtube. 

- Premiéru si poslední zářijový víkend odbyla akce pro rovery Korbo mini. Jde o alternetivu k festi-
valovému Obroku. Na Korbu si program tvoří všichni roveři sami a většina víkendu nebyla nikým 
organizovaná.

Emuláda

Milá vlčata, skauti, činovníci a rodiče,
dovolte abych vás přivítala v dalším skautském roce jako nová zástupkyně vůdce oddílu pro vlčata. 
Když se malý Mauglí ocitl v indické džungli, nikoho neznal a bál se. Jako první se ho mezi cizími vlky 
ujala matka vlčice Rakša. Doufám, že i já budu pro naše vlčata, starostlivou a pozornou vlčí matkou. 
Věřím, že vlčata se budou pod mým vedením rozvíjet a zlepšovat, stejně dobře jako malý Mauglí v 
nehostinné džungli.

Přeji vlčatům, ale také celému oddílu, spoustu krásný zážitků z oddílových skautských akcí. Čekají nás 
podzimní výpravy plné barevného spadaného listí a sychravých večerů. Už se nemůžu dočkat, doufám, 
že vy už také ne. 

Dobrý lov!
Vlčí máma (prvorodička) Emuláda

SOBOTA FRANTIŠKA KŇOURKA
Břeclavské středisko Svatopluk Vás zve na vzpomínkovou akci k připomínce úmrtí významného skaut-
ského činovníka a propagátora skautingu Františka Kňourka - Šedého Havrana. Jeho práci pro břeclav-
ský skauting jsme se rozhodli uctít v sobotu 12. listopadu, což je přesně osmdesát let od jeho pohřbu, 
pietou na hřbitově v Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. U té příležitosti odkryjeme nový Kňourkův náhrob-
ní kámen. Kromě toho vás také čeká zábavný i trochu historický program v naší klubovně. Těšit se mů-
žete i na dokument o Kňourkovi, který loni natočili roveři z břeclavského kmene Rozbřesk. Ten můžete 
už v předstihu zhlédnout zde: http://bit.ly/2bS0GEa Celý slavnostní den završí divadelní představení 
břeclavských roverů, kteří nastudovali jednu z Kňourkových propagačních her Do tábora. 

Káně + Emuláda



KRONIKA: EXPEDICE NA UKRAJINU 18. 7.- 27.7. 2016
V pondělí 25. července L.P. 2016 O půl šesté se po-
tkáváme na vlakovém nádraží v Břeclavi – 4 dob-
rodruzi, kteří to do začátku nevzdali – Emule, Tykr, 
Učeň a já. Hroch, který měl cestovat s námi, nám 
nedal ani vědět! Za krásného slunce východu vy-
jíždíme motorákem do Kútú, pak do Bratislavy – 
hlavního města východních sousedů. Učeň vládne 
režijkou, já s Emulí jsme si vyřídili preukazy pro 
študenty a tedy jedeme zadarmo, jedinému Tykrovi 
(skautovi z Přerova) neuznaly slovenské dráhy kopii 
potvrzení o studiu, a tak platí „jen“ 19 euro za úsek 
Bratislava – Košice. Rychlíkem RWE Železniční spo-
lečnosti Slovensko projíždíme páteří této republiky. 
Byť to je dlouhý vlak (velkokapacitní), nemůžeme 
si nikde sednout, všude jsou místa rezervovaná, a 
tak stojíme až do Štrby. Káně (malý pták) nachází 
přeci jen místo na sezení v úložném prostoru mezi 
zavazadly. Během cesty navazujeme přátelské styky 
s cestujícími, kteří, jako my, stojí (skaut z Bratislavy 
s jeho přítelkyní a psem či krajané z Rakvic). Úsměv-
né je hlášení vlakového rozhlasu v angličtině – „This 
is Košice (dramatická pauza) station.“ Ema si hraje 
s Učňovým nožem a samozřejmě že se i řízne. V Ko-
šicích vyměňujeme vlak za autobus, který nás veze 
přes Michalovce do Užhorodu. Cesta stojí 7 euro a 

Ukrajinci si ještě před hranicemi kupují hořčice, párky, kávovinu, a to ve velkém.  Užhorod a celkově 
Ukrajina nám přinesla nemilé překvapení – je tu o hodinu více, což naši plánovači si neuvědomili. Vlak 
už odjel. Co teď? Pohotově věc řešíme (v čele s vůdcem Učněm), a tak pokračujeme do Mukačeva busem. 
V Užhorodě ještě stíháme směnit 50 euro za 1355 hřiven. V Mukačevě (v dáli pěkný hrad) nám pan 
řidič a paní „kecalka“ radí, že se do Volovce dnes přece ještě dopravíme – vlakem. Hurá! Poznám místní 
železnici. Obyvatele zatím příjemní a ochotní, dorozumíváme se česko-ukrajinským jazykem. Místní 
kluk nás zdraví slovy „čau kakao!“ 
Jízda vlakem se stala hlubokým 
zážitkem. Vyšla nás na 12 hřiven. 
Cestujeme ve vozech s dřevěnými 
lavicemi, na dvoukolejném kori-
doru. Ve vagónu potkáváme dva 
bratry Poláky, kteří jsou celkem 
vlezlí, a tak díky nim přespáváme 
na zahradě voloveckého  faráře 
(má pěknou dceru.) Před večer-
kou ještě lezeme do právě činné 
pekárny a kupujeme si teplé pe-
čivo. Kol půldvanácté uleháváme, 
obloha bez mraků, je teplá noc…  

Z Káněcího deníku
pokračování na www.plamen.

skauting.cz

Tento poslední červnový díl uzavře letošní seriál 
Střípky z naší historie – první republika, a to velice 
smutným tématem. Ovšem taková tečka v historii 
první republiky a prvorepublikového skautingu 
opravdu byla. O této ráně se dovídáme z časopisu 
Skaut Junák. Je přelom září a října roku 1938:

… Břeclavský skauting, který se poslední dobu neo-
byčejně vzmáhal, připravoval se letos ve 20. výročí 
naší samostatnosti oslavit také své patnáctileté 
trvání! Po velkém úsilí byla konečně získána od 
města slušná klubovna, připravovány podzimní 
a zimní rádcovské kursy, organisovaní roveři, sa-
mostatný oddíl Vlčat, prakticky navázány srdečné 
styky s katolickými skauty, skauty DTJ, započato se 
systematickou brannou výchovou v oddílech a p. 
krátce: Chtěli jsme oslavit výročí naší samostat-
nost i trvání břeclavského skautingu zvýšenou a 
usilovnou prací! Avšak málokdo z nás tušil, co nás 
v brzku očekává a že letošní naše tábory byly tábo-
ry posledními.

Mobilisační pohotovost:
Napětí posledních dnů zářijových vrcholilo mobi-
lisací, která zastihla břeclavské skauty tak dokona-
le připraveny, jako málokterý spolek. Skauti s nad-
šením konali nejrůznější práce: poplachovou a 
spojkovou službu CPO (civilní protiletecká ochra-
na), službu na radnici u telefonů, samostatně 
vedli vaření pro pracovní čety, konali službu první 
pomoci při oddílech, které pracovaly na hranicích 
na zákopech, roveři pomáhali v obecních kancelá-
řích a starší skauti ozbrojeni konali strážní službu 
na tratích, přejezdech, mostech a pod. A nebyla to 
služba lehká. Vyskytl se i případ, že malý skautík 
seděl u telefonu plných 48 hodin, poněvadž na 
něj omylem bylo zapomenuto při střídání služby. 
K tomu ke všemu dlužno připomenout, že všichni 
vedoucí byli povolání do vojenské služby a tak tito 
mladí hoši vše si organisovali zcela samostatně. 
Popsat však nadšení, s jakým se každá služba ko-
nala, je nemožno.

Rána osudu:
Zpráva o ústupcích naší vlády a ztrátě území, 
všechny nás zdrtila. Věděli jsme hned, že krásné 
lesy našeho okolí, kde jsme znali každou stezku, 
každý chodníček, kde jsme prožili tolik pěkných 
chvil, jsou pro nás ztraceny. Pomalu jsme se však 

s tím smiřovali. Až večer 6. října přišla nečekaná a 
pro celé město zdrcující zpráva: Břeclav patří k Re-
ichu‼ ! — Na ulicích zmatek, pláč, zoufalost, bez-
radnost a hned příští den hromadné stěhování.

S bohem město, s bohem práce!
Také my jsme nelenili. Náš krásný inventář, letos 
nově koupené stany a vše, na co jsme celé roky 
šetřili, Němcům nenecháme ani za nic. „Raděj to 
hodíme do Dyje,“ prohlásilo jedno Vlče. Po roz-
hodnutí následoval hned čin. Otec jednoho skau-
ta dal k disposici auto. Vše jsme naložili a odvezli 
do sousedního Lanžhota, obce, kde se nedávno 
založil teprve nový oddíl, čile se mající k světu. 
A tak spokojeni, že jsme pro skauting zachránili 
alespoň ten drobný majeteček, který se tak těžko 
buduje, sešli jsme se k poslední, smutné schůzce. 
Pár slov, slib, že nikdy a za žádných okolností ne-
zapomeneme, že jsme všichni „z jednoho pytle“, 
junácká a státní hymna, stisk rukou a rozchod se 
slzami v očích. Skautingu, který v Břeclavi po 15 
let bojoval za těžkých podmínek o čestné místo v 
řadě místních korporací a který si je také svou pra-
cí vybojoval, je konec!

Většina nás se rozešla po celém zbývajícím úze-
mí naší drahé vlasti, kde mnozí žijí životem, kte-
rý není hoden závidění. Doposud nevíme jeden 
o druhém, ale všichni víme. Že jsme stále skauti, 
nyní dvojnásob milující svou vlast, republiku Čes-
koslovenskou, a stále připraveni sloužili ji věrně v 
každé době…

Karel Majer, II. oddíl Břeclav

S běhajícím mrazem po zádech i se slzou v oku se 
i já loučím za tento seriál o historii břeclavského 
skautingu. Přeji pěkný konec pracovního roku a 
vydařené tábory. V červenci a srpnu se můžete 
těšit na speciální bonus o táboření břeclavského 
oddílu či jak správně postavit táborový stožár. 
Buďme rádi a važme si toho, že můžeme bez vět-
ších problému skautovat!

Káně, červen 2016

Střípky z naší historie: Smutné loučení 
aneb Konec skautingu v Břeclavi


