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asi jsou nesmrtelný
 
Tři kluci v bílejch košilích
dělili se o poslední spartu
ze zídky do záhonu skočili
přeběhli ulici a zmizeli v parku
 
A čápi
z komína od cihelny…
 
V oknech svítěj peřiny
na bílý kafe mlíko se vaří
teď právě začaly prázdniny
venku je teplo a všechno se daří
 
A čápi
z komína od cihelny…

Poznej skautského 
hrdinu!
Asi budeš vědět, že někdy dávno proběhla 2. 
světová válka, do které byla zapojena nejenom 
celá Evropa. Možná víš, že při ní padlo kolem 
700 českých skautek a skautů, kteří dodrželi 
část skautského slibu, a to že budou milovat 
vlast svou, Republiku Československou a sloužit 
ji věrně v každé době.
Ale co určitě nevíš, je to, že i s  Břeclaví máme 
spojené zatím dva skautské hrdiny z druhé svě-
tové války. 
Ladislav Polášek – byl odborným učitelem, po 
Františku Kňourkovi převzal vedení 2. oddílu 
Břeclav. Za Protektorátu Čechy a Morava byl 
velitelem odbojové skupiny Obrana národa v 
okrese Hodonín a Strážnice.  Ve věznici v Alber-
gu dostal tuberkulózu, na kterou těsně po skon-
čení války zemřel. 
František Peček – rodák z Břeclavi, člen 5. oddí-
lů skautů. Po záboru Břeclavi nacisty odešel do 
Modré u Velehradu, kde se podílel na ukrývání 
parašutistů před Gestapem. To jej přeci jenom 
vyhmátlo, a tak v zimně 1943 spáchal sebevraž-
du i s manželkou. 
Bohužel více toho nevíme. Ale třeba se toho 
můžeme dozvědět více. Jak? Zapojíme se do 
projektu Hrdinové války a sami vypátráme další 
informace. Stanou se z  nás badatelé – histori-
ci. Napište mne: kane94@centrum.cz a já vám 
řeknu více. 

Káně



Kalendář Listopad
pátek 4. 11. Lichožrouti
pro vlčata, kino Koruna Břeclav,
Sraz: 16:45 před kinem
Cena: 70 korun (původní 110 korun)

pátek 11. 11. Vyhlašovací oddílovka
pro staré vlky, možná hra ve městě
v 16:30, v klubovně

sobota 12. 11. Sobota Františka Kňourka
pro vlčata, skauty, rodiče, přátele
11:00 pietní vzpomínka na Františka Kňourka
- odhalení nového pomníku
- hřbitov v Charvatské Nové Vsi v Břeclavi

13:00 Otevřená klubovna 
- zábavné odpoledne, promítání dokumentu o 
Kňourkovi, prohlídka starých kronik, prohlídka 
kluboven a prezentace oddílů
- Šilingrova ulice

15:30 - 17:00 divadelní hra Do tábora
- v nastudování břeclavského roverského kmene 
Rozbřesk
- Dělnický dům Břeclav

Čtvrtek 17. 11. Akce výměna informací
pro staré vlky, rovery,
-DDM 16:00

pátek 18. 11. Oddílová rada
v 16:30 v klubovně

pátek 25. 11. Oddílovka
pro staré vlky
v 16:30 v klubovně 

sobota 26. 11. Výprava vlčat 
výlet do okolí, pro vlčata
Vede Kavka, sraz na klubovně,
Informace budou upřesněny

víkend 25. – 27. 11. Škopr
Vzdělávací akce pro pozvané staré vlky

víkend 2. – 4. 12. Výjezdní vánoční zasedání 
pro oddílové funkcionáře a radu
informace budou upřesněny

SEM-TAM BUL-VAR
ODHALENÍ! CO PŘED NÁMI 
SKRÝVÁ DVOJICE UČEŇ-MAJKL?

Musel jsem dlouho zvažovat, zda tento člá-
nek otisknout a tím vypustit do světa velmi 
kontroverzní informace, jež by nesnadno 
zmanipulovatelný čtenář mohl považovat 
za pouhou konspirační teorii. Nakonec jsem 
si však uvědomil hlavní poslání nás amatér-
ských novinářů- být hlídacími psy demokra-
cie a bezdůvodně šířit mezi lidmi paniku. 
Proto jsem se rozhodl vás seznámit s výsled-
ky mých facebookových výzkumů. Ty vychá-
zely z  faktu, že je podezřelé, že v  seznamu 
členů oddílu Plamen jsou dva lidé s příjme-
ním Holobrádek, Michal a Jakub. Ano, vždyť 
je všichni známe, dva skautsko-softballoví 
bratři z  Dukelských hrdinů. Oba si jsou vel-
mi podobní, lidé (např. Kecka) si je často ple-
tou. Oba se věnují stejným koníčkům. Oba 
navštěvovali stejnou školu. Nikdo by se tedy 
nemohl divit, kdyby vyšlo najevo, že ti dva 
jsou vlastně jeden. Abychom zjistili, zda je 
na tomto názoru zrnko pravdy, napsali jsme 
přes sociální síť několika nejmenovaným li-
dem z  blízkosti našeho oddílu. Otázka zně-
la- viděl/a jsi někdy Majkla a Učňa v  jedné 
místnosti? Zde je výběr podezřelých odpo-
vědí- Cože (a smajlík) Spíš ne, proč? Kdo to 
je? Zvláštní, ani jedna záporná odpověď. Pak 
jsme se navíc (i když jen hypoteticky) zeptali 
Učňa, který nám potvrdil, že sebe a Majkla 
v  jedné místnosti nikdy neviděl. A nakonec, 
pokud by se vám snad mohlo zdát, že nemá-
me příliš důkazů, vyzývám k  prohlédnutí si 
facebooku. Určitě vám totiž bude bít do očí, 
že Učeň i Majkl mají stejnou pro[ lovou fotku. 
Je to jen shoda náhod? Ne. Nic takového pře-
ce není. Pravděpodobnější se jeví možnost, 
že si rodina Holobrádků chtěla přihlásit dvě 
čísla namísto jednoho do výhodné telefonní 
sítě STS.

Vačky

Jak jsem plnil orlí pero a jak jsem ho 
ještě nesplnil

Celé to začalo jednoho krásného dne, kdy jsem si měl vybrat orlí pero, jehož plnění budu vést na tá-
boře v roce 2015. Mou osudnou volbou se stalo OP 2F5 táborová geometrie. Velice mne totiž toto téma 
lákalo již zamlada, v dobách kdy jsem četl Dva divochy. Abych vám osvětlil, o co jde. V tomto orlím peru 
má člověk za úkol změřit geometrickými metodami pět různých výšek a pět nedostupných vzdáleností 
(šířka řeky, vzdálenost dvou stromů na druhé straně řeky, atd.) a to vše s odchylkou do deseti procent od 
reálné délky. Vlastně je to téměř celé o podobnosti trojúhelníků a přesnosti postupu. No ty výšky jsou 
teda v pohodě. To jsem měl i se svými rekruty za den zmáklé. Ale ty nepřístupné vzdálenosti!

Na táboře se nám již nepovedlo nalézt vhodné místo, na kterém by se dalo měření provést. A tak 
jsem sdělil svým rekrutům, že hodlám tento čin dodělat během roku. Kdo chce, může se přidat. Z asi 
deseti lidí mi zbyl jen věrný Pet (Tomr). 

Konečně nadešla chvíle našeho prvního pokusu. Vybavil jsem se provazy, metrem, dřevěnými kolí-
ky, kladivem, kalkulačkou a v neposlední řadě vysoce moderní laserovou vyměřovací technikou. Vydali 
jsme se hledat po proudu Dyje směrem od klubovny vhodné místo. A jaký to byl problém! To nejvhod-
nější bylo u Vídeňáku v mírném kopečku, což není pro podobnost trojúhelníků zrovna ideální. Náš první 
pokus skončil ohromným [ askem. Na druhý pokus se to ale povedlo. A ten třetí byl taky nic moc. 

Mysleli jsme, že je problém právě ve sklonu svahu. Složitými matematickými úvahami jsme, ale došli 
k názoru, že takto malý sklon plochy udělá téměř zanedbatelnou odchylku a problém je tedy v nepřes-
nosti pravých úhlů. Dlouhé měsíce jsme vymýšleli techniku vytváření obrovských pravých úhlů. Když 
naše vědecké bádání konečně přineslo ovoce, vydali jsme se znovu měřit, a znovu a potom ještě jednou, 
dokonce na kolech, protože jsme začali překonávat opravdu dlouhé vzdálenosti ve snaze najít co nej-
lepší místo. 

Postupem času jsme vyvinuli metodu, jejíž výsledky byli strhující. Byla to totiž metoda, jejím využi-
tím jsme pokaždé stáhli odchylku pod deset procent a naše úspěšnost měření se zanedlouho zvýšila na 
úctyhodných 62 procent. A přesto jsme doposud provedli jen čtyři správná měření. Naše snaha selhala 
na takzvaném faktoru X v podobě psů, kteří nám opakovaně proběhli provazy a tím vytrhali pracně 
umístěné kolíky. 

A potom se na to zapomnělo. Asi už jsme byli přespříliš vyčerpáni náročností tohoto zdánlivě nená-
ročného orlího pera. Ale chtěl bych i přesto to poslední měření dodělat a čin z  táborová geometrie si 
konečně splnit. Jenže už si nepamatuji naše spolehlivé měřící metody.

Hup

Co číst v klubovně?

Ernest Thomson Seton: Rolf zálesák
Mladému patnáctiletému Rolfovi umřou oba rodiče, a proto je nucen odejít ze svého rodného městečka 
Redding a vydat se hledat farmu úplně neznámého strýce Michaela. Když ji po dvou denním putování 
najde, strýc ho přivítá s dobrou náladou, že má nového pomocníka. Tato dobrá nálada mu však nezů-
stala napořád, protože on a jeho žena hodně pijí alkohol. Čím déle byl Rolf na farmě, tím víc ho jeho 
příbuzní týrali. Jednou když šel jako každý den pro krávu, tak potkal indiána Quonaba a pomohl mu 
chytit mývala. A tak se spřátelili. Když Rolfa opilý strýc Michal s jeho na mol opilými kamarády zbičuje, 
uprchne ke Quonabovi. Po krátkém čase stráveném s indiánem se rozhodli odejít pryč a najít si nová 
loviště. Z Rolfa se postupně stává muž a zdokonaluje své schopnosti. V této knize se dozvíte o spoustě 
indiánských zvyků, náčiní, nebo o tom, jak žijí lovci.

z oddílové knihovny vybral Kyli



bodování starých 
vlků – září 2016

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Tomík 121

2. Miki 115

3. Kanár 114

4. Chrostík 112

5.-6. Řízek 110

5.-6. Kyli 110

7. Tomr 107

8. Mlčka 102

9. Tomzbr 97

10. Honzík 92

11. Trumpet 82

12. Vilík 80

13. Ondra B 76

14. Váva 75

15. Lukáš G. 74

16. HonVan 67

17. Egon 66

18. Ondra P. 49

19. Šimon 46

20. Bača 45

Poř Družina Body

1. Jestřábi 73.1

2. Štiky 68

3. Mloci 65

V květnu bylo celkem 8 akcí – 4 DS(Mloci 3),
2 OS, 1 DV(Jestřáby neměli, Mloci měli 2
(1 nebodovaná), 3 OV(1 nebodovaná)
 
Všudybylové (100%) – Miki, Tomík
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Kanár, Tomr, Kyli, 
Chrostík, Řízek, Mlčka, Tomzbr, Honzík
Akorátníci (50 – 74,9%) – Egon, Vilík, Váva, 
Trumpet, HonVan, Lukáš G., Ondra P., Onra B.
Málobylové (25 – 49,9%) –Bača, Šimon
Nikdebylové (0 – 24,9%) - Nikdo

20 bodovaných, Ø 68,75%

bodování starých 
vlků – říjen 2016

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Chrostík 140

2. Váva 137

3. Kanár 134

4.-5. Řízek 133

4.-5. Mlčka 133

6.7. Miki 132

6.-7. Honzík 132

8. Tomzbr 128

9. Trumpet 126

10. Tomr 110

11. Vilík 101

12. Tomík 100

13. Egon 99

14. Ondra P. 92

15. Kyli 89

16.-17. Lukáš G. 74

16.-17. Martin 74

18. Šimon 50

19. Honvan 36

Poř Družina Body

1. Jestřábi 89,3

2. Štiky 84,4

3. Mloci 59,3

V říjnu bylo celkem 8 akcí – 5 DS(Štiky 4), 2 O, 
Velká podzimní výprava a 2 brigády(nebodo-
vané)
 
Všudybylové (100%) – Řízek, Miki, Váva, Mlčka, 
Chrostík
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Egon, Vilík, Hon-
zík, Kanár, Trumpet, Tomr, Ondra P.
Akorátníci (50 – 74,9%) – Kyli, Lukáš G., Tomík
Málobylové (25 – 49,9%) – Honvan, Šimon
Nikdebylové (0 – 24,9%) - Nikdo

19 bodovaných, Ø 79,3%

Milí bratříčci, vážení rodičové

Máme už za s sebou dva měsíce, během kterých jsme například obhájili loňské vítězství v Okresním 
sportovním fajtu v Lanžhotě. Letos jsme také poprvé jeli zvlášť včata a staří vlci na VPV.  Staří vlci 
dokonce vyjeli da Pezinoku na Slovensko!

Dále bych chtěl vyzdvihnout docházku za uplynulý měsíc říjen, která je uctyhodných 79,3%! Tak vysoké 
čísla se v oddílovém bodování vyskytují jen zřídka. Doufám, že se i v následujícím měsíci podaří udržet 
takto nastavenou laťku. A že se je opět na co těšit. Čeká nás například: Sobota Franiška Kňourka, Akce 
výměna informací, nebo Výjezdní zasedání OR do Brna. 

Přeji vám tedy dobře strávený i poslední podzimní měsíc

Kecka

Co se děje ve skautském světe?
-Skauti z  Nového Města na Moravě se sešli s  Jiřím Bradym, který přežil nacistický vyhlazovací tábor 
v Osvětimi a uprchl z pochodu smrti. 

-Přes 120 tisíc korun vybrali skauti na roverský festival Obrok. V motivačním videu nabádal učivatele 
stránek Hithit k přispění na akci například herec Jiří Bartoška, umělec Karel Franz, cestovatel Dan Při-
báň nebo dokumentaristka Helena Třeštíková. Skauti tak vybrali o dvacet procent více než původně 
požadovali.

-Skautská mohyla na Ivančeně v Beskydech je nová. Sto skautů a skautech na dvou tisíc dobrovolnických 
hodinách postavilo nový památník na padlé skauty v odboji za druhé světové války. 

-Na perníčkách a dalším cukroví si letos pochutnáte ještě víc. V internetovém skautském obchodě si 
totiž můžete koupit vykrajovátka ve tvaru skautské lilie. Vybírat můžete ze dvou velikostí.

Emuláda

Co se děje U NÁS?
-V měsíci listopadu slaví narozeniny: Kecka (20 let), Klikouš (18 let), TomHan (16 let ), Kyli (15 let), Bača 
(13 let), Tomík (11 let), Dan Šebek (11 let)

Volby ve středisku Svatopluk: 

-V pátek 14. října se aktivní činovníci zúčastnili střediskového sněmu. Kromě delegátů na okresní, kraj-
ský a valný sněm jsme zvolili nové vedení střediska.

Novým vedoucím střediska Svatopluk je Aleš Slezák - Bohouš.
Jeho zástupci jsou Oldřich Darmovzal - Robin a Štěpán Káňa - Káně.



Plamen výhrou v okresním sportovním 
fightu obhájil pohár z loňského roku

Vlčata a skauti oddílu Plamen vyrazili v sobotu 1. října do Lanžhota. Jejich cílem bylo obhájit loň-
ské vítězství z okresního sportovního [ ghtu. Po celodenní bitvě se podařilo vyhrát týmu Plamen 3 pod 
vedením Kyliho. Náladu i sportovní postřehy vám přinášíme v jedinečné reportáži přímo z místa dění.

Ráno, v 7:45, jsme se sešli v hojném počtu na nádraží. Hned na nádraží se naskytl problém, zapo-
mněli jsme putovní pohár na klubovně, tak pro něj musel Kck doběhnout. Celou cestu vlakem jsme si 
povídali, natěšení na obhajobu poháru. Po výstupu z vlaku jsme rozvinuli oddílovou vlajku, kterou jsem 
nesl a kráčeli směr fotbalové hřiště. Po příchodu jsme si zahráli na muzikanty, odložili si věci do šatny. 
Rozdělili jsme se po družinách a každá dostala nějaká vlčata.

Následovalo slavnostní zahájení, na které jsme napochodovali v zástupu. Vedl jej vlajkonoš (Kanár) 
a Kyli nesoucí na zádech Mikiho, který držel pohár. Bohužel mé prostorové vnímání není nejlepší a ne-
zvládl jsem dojít rovně na nástup. Aspoň vznikla nová hláška: ,,Rád bych šel rovně, když já ale nemám 
cit pro rovnost.”

Dále budu jako autor tohoto zápisu popisovat především sportovní cestu týmu Plamene 2. Los se s 
námi moc nemazlil, začali jsme ringem proti Trávě. Sice nikdo z nás dříve ringo nehrál, ale náš mladý 
tým, pod vedením zkušeného trenéra Kanára Kanároviče, který tímto zápasem odbyl debut na lavičce 
Plamene 2, dokázal převážit misky vah na svou stranu. Před zápasem tým provedl motivační pokřik: 
,,My jsme vládci Moravy, my jsme borci z Břeclavi.“  Trenér následovně udělal soupisku, rozdal instrukce 
a šlo se hrát. Zápas, který pískali  zkušení sudí Anýsz a Ester , které viděly bohužel fauly jen na jedné 
straně. Ze začátku vyhrával tým Trávy, ale tým Plamene 2 se vrátil do hry, otočil a vyhrál 12:4.

Po tomto velice vydařeném zápase následoval fotbal proti mixu, kde nastoupil Plamen 2 v této se-
stavě: TomR-Štěpán-Šimon-Mlčka-Kanár( C)-Kuba-Jáchym, trenér: Kanár Kanárovič asistent trenéra: 
Martin Vačkář, rozhodčí: Valach. Do tohoto zápasu vletěli ,, Kanárci“ , jako hurikán, jen bohužel ne-
proměňovali své šance. K největšímu ohrožení TomRovy brány došlo poté, co obrana zaspala a situaci 
musel řešit Kanár skluzem, zákrokem, jak sám komentoval: ,, čistějším než slovo Boží“, ale sudí to viděl 
jinak, udělil Kanárovi napomenutí a následně žlutou kartu za protesty. Tým mixu ale z této šance nic 
nevytěžil. Chvíli se hrálo nahoru dolů, ale ke konci poločasu  Kanár načechral míč pro Kubu, který se 
nemýlil. 1:0 pro Plamen 2. O přestávce, dle našich dostupných zdrojů, byl vítr v kabině Plamen, protože 
trenér nebyl spokojený s herním projevem. Během 2. poločasu se prosadil Jáchym a Kanár a Plamen si 
výsledek pohlídal. 3:0.

Pokračovali jsme zápasem proti Lanžhotu 2 v bränballe , který i přes obrovské chyby Kanára, Plamen 
zvládl. Série s Lanžhotem 2 se natáhla vzájemným zápasem v lakrosu, kde bohužel přišla první porážka. 
Klíčový podíl na ní měl sudí Červenáček, který neodpískal útočný faul podražení( 2:00 vyloučení, cca. 1. 
minuta hry) na Kanára jedním z domácích, který se následně nemýlil. Brankář Imrich Stavební byl proti 
jeho střele bezmocný.Po obědové pauze si Kanárci zpravili chuť zápasem proti Mixu.

Kanárky následně čekalo derby s Plamen 3, s Kylim s bränballu, který prohráli o pouhé 4 body. Do 
dalšího derby proti Mikimu a jeho Plamenu 1 ve fotbale nominoval Kanár Kanárovič sestavu s jednou 
změnou. Kanár jde na hrot a tento tah se trenérovi oplatil, Kanár dovedl svůj tým dvěma góly a jednou 
asistencí k výhře 3:1 ( 1:1, 2:0, Kanár, Kanár, Kuba- Miki).

V tomto bodě turnaje měli Kanárci minimální šanci na výhru poháru, ale jejich soupeř Plamen 3 
potřeboval v posledním zápase, v ringu vyhrát. Podle našeho informátora přijmul Kanár úplatek za to, 
že prohrají. Výsledek mluví za vše 67:2. Trenér Kanár Kanárovič o tomto zápase pronesl:,, Zklamal mě 
výkon kapitána Kanára, ležet a povídat si se sudí!? Nemyslitelné, proto jsem se mu rozhodl odebrat 
kapitánskou  pásku a udělit mu 50% pokutu. Jinak výkon mužstva byl jednoznačně nejhorší z celého 
turnaje a výsledek odpovídá poměrům na hřišti, gratuluji soupeřům k vítězství.“ Kanár po tomto zá-
pasu ukončil hráčskou kariéru:,, Chci se teď naplno věnovat mládeži, klubu a muzice, věřím, že se týmu 
bude i nadále dařit “, uvedl. Této kauze se budeme i nadále věnovat.

pro www.skautsky.sport.cz zapsal Andulka

Přespání vlčat se svatým Václavem
Vlčata našeho skautského oddílu přespala z úterý 27. na 28. září 2016 na turistické základně v Kančí 

oboře. Na státní svátek se pak vypravila se sv. Václavem na procházku do okolí. Přečtete si, co zajímavé-
ho přitom zažila.

Tuto dvoudenní akci jsme za-
hájili po páté hodině odpolední 
pokřikem smečky vlčat „My jsme 
malí bratři, síly máme za tři. Svaly 
jako z kamene, jsme vlčata z Pla-
mene.“ Sešlo se nás hodně – 18 
vlčat (z toho 8 nováčků) a 5 vedou-
cích. Protože jsme se navzájem 
neznali, zahráli jsme si několik 
drobných hříček na seznámení.

Kolem šesté hodiny už hořel 
oheň, který zapálil Vačky s Kavkou. 
Každý jsme si opekli špekáčky, kte-
ré jsme následně povečeřeli s kra-
jícem čerstvého chleba. „U ohně 
se občas vykládají černé histor-
ky,“ uvedl následující hru Kavka 
a hned nám převyprávěl příběh o 
strážci mořského majáku. Poté jsme zpívali písničky z nového vlčáckého zpěvníku. Pěkně a s chutí!

Posezení u ohně vystřídala rukodělka uvnitř v jídelně. Vlčátka si vyráběla bílé tesáky, které poslouží 
jako součást korálkového náhrdelníku. Před samotnou večerkou pak odvážlivci šli do noční džungle na 
stezku odvahy. Nikdo v té džungli nezůstal, všichni se vrátili. Po večerce ještě proběhla porada vedení 
vlčat.

Ráno ještě před budíčkem už byla část vlčat probuzena, a jak to bývá zvykem, vzbudila i ta ostatní, 
takže v době plánovaného budíčku jsme už všichni byli „hore“. Po snídani jsme den zahájili zpěvem 
státní hymny, poněvadž byl státní svátek. A přišel Václav s bratrem Boleslavem i babičkou Ludmilou.

S touto trojicí jsme vyšli na půldenní procházku po Kančí oboře. Při ní vlčata plnila různé úkoly, které 
byly vždy uvedeny scénkou Václava a spol. Kluci tak házeli na cíl, bojovali mezi sebou o štít a přilbu sva-
tého Václava, či stavěla obydlí z přírodnin.

Před obědem byl bohužel Václav chladnokrevně zabit svým bratrem Boleslavem, což už se holt někdy 
mezi sourozenci stává. Oběd nám připravil Klikouš a Jeleň. Bohužel nerespektovali chutě vlčat, guláš 
celkem opepřili. O půl druhé přišli rodiče, krátce jsme se s nimi pobavili a šlo se domů.

zapsal Káně


