
A Kňourka je konec ?

Krátká reportáž ze Soboty Františka Kňourka

V 11 hodin na hřbitově v Charvátské Nové Vsi proběhla pietní akce, při které jsme odhalili nový Kňou-
rkův pomník. Tohoto aktu se zúčastnili skauti břeclavští i mimobřeclavští, veřejnost, zástupci města 
Břeclavi a základní školy kapitán Nálepky, poslanec Jiří Petrů i přímí pamětníci, kteří na pana řídícího 
učitele ještě vzpomínají. Vzácným hostem byla i Mirka Herníková s rodinou – vnučka Františka Kňour-
ka. Mezi jednotlivými proslovy zazněly i nejznámější skautské písně v podání hudebníků z Charvátské 
Nové Vsi. Po té se dění přesunulo do kluboven našeho břeclavského střediska. Ty byly pro veřejnost ote-
vřeny, skautky a skauti z obou oddílů si připravili prezentaci o naší činnosti a také se ve vlčácké klubovně 
promítal dokument s názvem O bratru Kňourkovi aneb Skaut má holá kolena. Závěrečná část proběhla 
v Dělnickém domě, kde členové roverského kmene Rozbřesk odehráli obnovenou premiéru Kňourkovy 
divadelní hry Do tábora. Ta se jim povedla a sklidila velký a zasloužilý potlesk. Poté proběhla afterparty 
v klubovně, kde jsme za odměnu dostali dort Harlekýn a jiné laskominy.

Pár vět organizátora a hlavního Kňourkologa

Rád bych všem ještě jednou poděkoval. Byl to velký kus práce, kterou jsme všichni odvedli a přineslo to 
své plody v podobě velkého úspěchu. Když se podíváme do uplynulých deseti let, nepamatuji, že by se 
něco podobného pro veřejnost událo. Jsem rád, že oddíly i středisko jsou na dobré úrovni a že to umíme 
i ukázat skautské i neskautské veřejnosti. Před dvěma roky ve své absolventské vůdcovské práce jsem 
si stanovil tři cíle: připomenout osobnost Františka Kňourka, vytvořit zajímavou činnost pro roverský 
kmen a propagovat činnost a historii břeclavského skautingu v očích Junáka i veřejnosti. S klidným svě-
domím mohu konstatovat, že se všechny cíle naplnily. Projekt  Kňourek je tedy u konce. Ale nabízejí se 
další. Jako například Hrdinové války, se kterým ještě před Vánocemi začneme, ve své badatelské historic-
ké činnosti budu pokračovat s tématem Marie Adamcové, členky Svojsíkova oddílu. V roce 2018 bychom 
rádi vydali publikaci o Plamenu, která oslaví 50 let existence oddílu a já jsem velmi potěšen, že část jeho 
historie jsem mohl tvořit. Touto historickou prací pomalu připravuji podklady pro rok 2021, ano už je to 
za 5 let, kdy oslavíme 100 let skautingu v Břeclavi. No, čeká nás toho ještě mnoho…

Káně

jse pra pom  připr ji pod dy pro , a je 
za 5 let, kdy oslavíme 100 let skautingu v Břeclavi. No, čeká nás toho ještě mnoho…

Káně



Kalendář prosinec
pátek 9. 12. Okresní sněm
primárně pro delegáty sněmu, akce otevřená 
všem v jednací místnosti Racia, začátek v 18:00

sobota 10. 12. Činění kůže z jelena
pro staré vlky, vedení
sraz na klubovně v Šilingrově ulici v 8:30
konec 12:00

víkend 16. - 18. 12. Vánoční výprava
do Přerova, pro vlčata i staré vlky
sraz: na vlakovém nádraží v 15:10
cena: 300
příjezd: na vlakové nádraží ve 12:30
S  sebou: spacák, oblečení na spaní, přezůvky do 
ubytovny, oblečení na program venku i uvnitř, 
dobré boty, případně náhradní převlečení, hygie-
nické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, 
ručník), spodní prádlo, ponožky, věci na schůz-
ku (zápisník, tužku, uzlák, šátek, KPZ, korálkový 
zápisník či svitek), misku, batůžek na výlet, kroj 
nebo oddílové tričko a šátek + svačinu na cestu 
(bude až oběd) Vlčata nezapomenou Korálky, no-
váčkovky a vyšité stužky. Jídlo: uvařené vejce, 1/3 
kg cukru krystalu, 1 citron, 10 pytlíků ovocného 
čaje, 1 malou cibuli,
půl chleba, 3 větší brambory, párky (kolik kdo sní)

pondělí 19. 12. Střediskový koncert
v kině Koruna
vystoupí vlčata, staří vlci, skautky z Trávy
začátek upřesníme

pátek 23. 12. Oddílová vánoční schůzka
s rozdáváním dárků
s  sebou: dárek či dárky pro kamarády, vánoční 
náladu
pro vlčata: začátek na klubovně v Šilingrově ulici 
ve 16:00
pro staré vlky: na Duhovce, začátek v 16:00
konec na Duhovce v 18:30

sobota 24. 12. Vánoční krmení
pro vlčata, staré vlky, rodiče, příznivce oddílu
sraz u klubovny v Šilingerově ulici ve 12:00
konec tamtéž v 14:00

sobota 7. 1. 2017 Tradiční zimní přechod Pálavy
pro vlčata, staré vlky i rodiče

SEM-TAM BUL-VAR
17. LISTOPAD- KLUBOVNA V  OBLEŽENÍ 
LANŽHOČANŮ!

V  předvečer dne studenstva , tedy v  předvečer 
17. listopadu, jsem se jako redaktor hledající 
podněty k  novým článkům procházel po břec-
lavských uličkách, konkrétně po Šilingrové. Zrov-
na když jsem náhodou míjel klubovnu, nemohly 
mým uším uniknout podivné zvuky. Smích, křik, 
hudba, štěkot psa a kdoví co dalšího. „Hm, tam 
je snad nějaká pařba,“ napadlo mě, a tak jsem 
se (abych zjistil podrobnosti) potají vplížil do-
vnitř. Ano, měl jsem pravdu! Dav lanžhočanů i 
s  několika břeclavskými skauty a skautky totiž 
víc než bujaře slavili narozeniny Kamči Novotné 
(18) a Víta Kocmoše (21). Když mě jeden z lanž-
hočanů zpozoroval, jak stojím za oknem, musel 
jsem se, abych nevzbudil pozornost, přimíchat 
do davu slavících. Oslavencům jsem předal na-
rychlo zhotovené dárky a nadále jsem se pokou-
šel předstírat, že se s  nimi bavím. A oslava se 
docela povedla. Myslím, že po přečtení těchto 
pár řádků si říkáte, že se vlastně nestalo nic tak 
skandálního, abych o tom psal v  bulváru. To je 
pravda. Není to skandální (neboť skandální po-
drobnosti by mi stejně šéfredaktorka vycenzuro-
vala). Píši o tom z úplně jiného důvodu. Koho by 
mohlo napadnout, že po zcela obyčejné oslavě 
bude vynalezeno něco, co dost možná převrátí 
celý běh naší společnosti? Nikoho. Vojtěch Kanár 
(16) (ano, ten, co ztratil boty), který se ráno po 
oslavě nějak objevil na klubovně, totiž vynalezl 
nový druh sportu s velkým komerčním potenci-
álem. Pojmenoval ho výstižně krabicebal, a jak 
je již z  názvu patrné, jedná se o kombinaci la-
krosu a házené. A brankář samozřejmě dostane 
bod, když míč chytí do krabice. Též jsem si pár kol 
zahrál a myslím, že přesně takový sport na této 
planetě dosud chyběl. S Vojtěchem doufáme, že 
to bude právě krabicebal, kdo vytáhne z pohovek 
aktivního života strádající západní lidi. A sám 
Kanár už začíná přemýšlet, jak dostat krabicebal 
také na čínský trh. Zatím na to nedošel, protože 
se musel učit do biologie. To mi připomíná, že 
bych měl dělat to samé. Takže to je konec 

Vačky

kanároviny

Spytihněv II. (1031-1061) 

Spytihněv II.(1031-1061) Spytihněv II. byl český kníže z 
rodu Přemyslovců. Kosmas ho popsal těmito slovy:,,muž 
velmi krásný, vlasy měl tmavší nad černou smolu, vousy 
dlouze splývající, tvář veselou…  “  Spytihněv II. neprožil 
dvakrát moc šťastné dětství, ve svých osmi letech ho 
zajal a uvěznil římský císař Jindřich III. Nelíbila se mu 
vláda Břetislava I., ale po neúspěšném tažení do Čech 
byl mladý Spytihněv vyměněn za německé pány. O 
rok později byl Břetislav poražen, Spytihněv proto 
putuje zpět do Německa jako záruka míru. Ve svých 
17 letech se vrací zpátky do Čech a přebírá olomouc-
ké území. V roce 1055 po smrti svého otce, nechává 
vyhnat ze Sázavského kláštera všechny slovanské 
mnichy a nahrazuje je německými. Také ničí původ-
ní moravavskou šlechtu a nahrazuje ji šlechtou 
z Čech. Nechává přestavět kantedrálu sv. Víta 
na románskou rotundu, založil Litoměřickou 
kapitulu a byl také jeden z mála panovníku, 
který měl za poplatek 100 hřiven stříbra 
povoleno od papeže nosit během významných cír-
kevních svátků biskupskou mitru. Spytihněv II. umírá 
po 6 letech své vlády zřejmě po boji v blízkosti Hranic na 
Moravě.

Kanár

Jak jsem plnil orlí pero… 4J8 Táborová pec
Již na táboře 2015 mne lákalo postavit táborovou pec. Taková pec je srdcem táborové kuchyně, takovým 
luxusem táborového vaření. Vzpomínám si na rok 2008, kdy Tomáš Turek stavěl pec a pak v ní upekl 
chleba. Docela dost mne to imponovalo. Konečně letos jsem se k tomu odhodlal. Není to věc snadná, 
musíte si na stavbu dle zásad OP vyčlenit dost času (1 den), a to pro vedoucího na táboře není snadná 
věc. Dále musíte být vytrvalí a puntičkáři. Na internetu jsem si našel návod, který jsem upravil. Nejdříve 
jsem zkonstruoval dřevěnou kupoli z vrbového proutí svázanou motouzem. Byť se to nezdá, hraje zde 
důležitou roli ve stabilitě celé pece. Dále jsem nasbíral hodně kamení, které jsem pak následně kladl 
na sebe a spoje poctivě vymazával jílovitou hlínou. Hlína a proutí způsobí, že se kamení nezbortí. Na 
vrcholu i vespod byla díra pro odvod spalin a vkládání dřeva/chleba. Celá pec funguje totiž na principu 
vyhřátí kamenů velkým žárem a následně tyto kameny zpět vydávají teplo, které pečivo upeče. Dřevěné 
proutí teplem zuhelnatí a vydrolí a v pecní zdi pak můžeme vidět dutiny. Další věc, kterou jsem si při 
stavbě uvědomil: nesmíte vše Pajdovi věřit. Občas chodil svým způsobem kolem pece a „radil“ byť zku-
šenosti s pecí neměl a kdybych jej poslechl do puntíku, tak bych pec zřejmě ani nepostavil. V peci jsem 
i upekl chleba – další orlí pero. I to je poměrně náročné, poněvadž vám nesmí nikdo pomáhat (třeba 
s  děláním dřeva). Do budoucna musím péci v  menším žáru a chleba obalit alobalem, aby chlebová 
kůrka nebyla spálená. Ale jinak jsem byl spokojený. Jen kdyby bylo více času a já mohl péci i něco jiného. 
Teď už zbývá postavit zeď - bohužel na to žádní orlí pero není. 
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bodování starých 
vlků – LISTOPAD 
2016

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Miki 112

2.-3. Honzík 109

2-.3. Kanár 109

4. Tomr 108

5. Mlčka 105

6. Tomzbr 100

7. Vilík 97

8. Řízek 94

9. Váva 87

10. Chrostík 79

11. Kyli 78

12. Tomík 76

13. Pumba 74

14. Buňka 62

15. Trumpet 61

16. Ondra P. 60

17. Lukáš G. 58

18. Egon 52

19. Timon 49

20. Šimon 33

21. Honvan 23

Poř Družina Body

1. Mloci 83,3

2. Jestřábi 76,2

3. Štiky 73,3

V listopadu proběhlo celkem 7 akcí(štiky měly 
5)- 4 DS(štiky měly 3), 2 OS a 1 DV(štiky neměly)

Všudybylové (100%) – Miki, Honzík, Kanár, Mlč-
ka, Kyli, Chrostík, Tomík
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Řízek, Tomzbr, Vi-
lík, Tomr, Váva
Akorátníci (50 – 74,9%) – Pumba, Ondra P., 
Egon, Šimon, Lukáš G., Buňka, Trumpet
Málobylové (25 – 49,9%) – Timon
Nikdebylové (0 – 24,9%) – Honvan

7 akcí 21 bodovaných, Ø 77,83%

A tady ještě jedna vzpomínka na Františka Kňourka, 
trochu méně známá písnička:

Pochod Havráňat
Interpret/autor: František Kňourek

(melodie Tluče bubeníček)

G C D7 G
1. Máma peče buchty, chystá koláče,
D A7 D A7 D
My se veselíme, jí je do pláče.
D7 G
Že budeme venku spávat,
D7  G
v noci hlídat, časně vstávat,
D7 G D7 G
že nám bude zle, že nám bude zle.
2. Nestrachuj se máti, já se neztratím,
po táboře zdráv se k tobě navrátím,
v stanech budem tvrdě spávat,
rádi hlídat, chutě vstávat,
nebude nám zle, nebude nám zle!

3. Kdo ti milý synku, kdo ti uvaří?
My jsme milá máti, všichni kuchaři!
Hojnost všeho uvaříme,
občas něco připálíme,
to však nevadí, to však nevadí!

4. V horách, milý synku, není lékaře.
Skauti, milá máti, radš´ maj´pekaře.
Slunce, vzduch a atletika,
to je naše apatyka,
ta nás vyléčí, ta nás vyléčí!

5. Táta se mi směje, ať jen zkusím svět,
až prý pojím buchty, že se vrátím zpět.
Dobrácky pak vyndá tašku,
tu máš ňákej krejcar, Vašku,
tu máš na cestu, tu máš na cestu.

6. Na zádech mám ranec, v ranci buchtičky,
zdá se mi, že ten svět můj je celičký,
hory, doly, lesy v dáli,
jakoby se na mě smály,
vítej synečku, vítej synečku!

7. V táboře již stojí bílých stanů řad,
z lesa vane mírný podvečerní chlad.
Kolem ohně plno jasu,
plno smíchu, plno hlasů:
Zdráv buď tábor náš, zdráv buď tábor náš!

Milí bratříčci, vážení rodičové 

Vážení rodičové, milí bratříčci, v čase předvánočním vám přinášíme další díl našeho asiměsíčníku. Vět-
šinou se v těchto úvodnících rozhlížíme jako z lodi. Jednak zpět na čáru, která za naší lodí zůstává a 
hodnotíme, co se nám povedlo, co pěkného jsme společně zažili. Také vyhlížíme z hlídkového koše do 
dálav, které na nás už čekají. Stejně by to šlo udělat i tentokrát. Za námi je například Sobota Františka 
Kňourka a čeká nás super kombo vánočních oddílových akcí. Konec roku navíc vybízí k hodnocení celého 
roku 2016 a dávání předsevzetí na rok následující. Já by chtěl ale nám všem popřát, aby Vánoce byly 
obdobím, kdy se dokážeme zastavit a užívat si přítomné okamžiky a neřešit, co bylo, ani se stresovat tím, 
co všechno musíme. Zkrátka všem vlčatům, starým vlkům, roverům, vedení, rodičům i všem příznivcům 
oddílu pohodové Vánoce! za vedení oddílu 

Učeň

Co se děje ve skautském světe? 

Co se děje ve skautském světě - Pět stovek skautských vedoucích se v polovině listopadu sjelo na vzdě-
lávací setkání do Litomyšle. Z Břeclavi se na renesanční zámek vypravil Učeň, Kecka, Králík a Ema. - Svě-
tová organizace skautského hnutí (WOSM) má od listopadu nového šéfa. Je jim Ahmad Alhendawi. 
Dosud působil jako Vyslanec generálního tajemníka OSN pro oblast mládeže. Ahmad bude historicky 
nejmladším generálním tajemníkem WOSM. - Skautští vedoucí jsou vyhledávanými vůdci ve _ rmách. 
O oblíbenosti skautů napsaly na začátku listopadu Hospodářské noviny. Personalisté ve _ rmách velmi 
často oceňují jejich zodpovědnost a dovednosti, které získali ve skautském oddíle - Vánoční samolep-
ky se skautskou tématikou si můžete koupit ve skautském obchodě. Nabízí také vykrajovátka ve tvaru 
skautské lilie nebo PFka.

Emuláda

Co se děje U NÁS?
V měsíci prosinci slaví narozeniny Hroch (17 let), Tof (16 let), Váva (14 let), Trumpet (13 let), Alík (11 let), 
Bertík (10 let)).

Klikouš čekatelem

Vedení oddílu má vždy radost, když někdo z Plamene splní zkoušky na vzdělávací akci určené pro jeho 
věk. Pomyslně jsme tedy bouchli šampaňské v sobotu 19. listopadu. Člen vedení plameňáckých vlčat, 
Klikouš, totiž složil čekatelskou zkoušku. Absolvoval ji na Vlčáckém lesním kurzu. Klikouš vlčácké čeka-
telky prožil už minulé prázdniny. Ke zdárnému dokončení zkoušku mu chybělo přezkoušení z metodiky, 
organizace Junáka a právního základu. Poslední podmínkou bylo odvést výpravu. Tu si špičkově splnil, 
když naplánoval a odvedl podzimní výpravu pro vlčata v Mikulčicích.

Vedení oddílu gratuluje k získanému vzdělání a těší se, že Klikouš nabrané vědomosti plně využije ve 
vedení vlčat



Velká podzimní výprava do Pezinoku 
Po delší odbě jsme opět vyrazili na mezinárodní výpravu. Tentokrát naše kroky směřovaly do sloven-
ského Pezinoku, kde jsme strávili pět dnů podzimních prázdnin. Vyrazili jsme do kopců Malých Karpat, 
vařili u místních vinic, v noci pozorovali hmyz a sovy nebo bojovali o indiánské skalpy.
1.den,středa: Sešli jsme se ve středu v 8:45 na vlakovém nádraží v Břeclavi. Následovala asi padesátimi-
nutová cesta do Bratislavy a odtud asi dvacet minut do Pezinoku. Po zabydlení na skautské klubovně 
nás Pajda poslal najít informační centrum a vzít tam mapu Pezinoku a okolí. Poté jsme po družinách 
vyšli na krátkou vycházku. A protože jsme ze Štik dorazili jenom dva (Tomík a já), tak se Tomík připojil 
k Jestřábům a já k Mlokům. Pajda řekl, ať dojdeme v šest večer. Ovšem došli jsme až v osm večer. Na 
vycházku jsme dostali pár úkolů. Vytvořit landart a zahrát si na brtníka. Po příchodu jsme měli chvíli 
čas. Pak následovala mezidružinová soutěž, ve které jsme měli uhádnout daný jazyk. Následoval čas 
spánku. 2.den, čtvrtek: Den začínal rozcvičkou. Po rozcvičce jsme měli snídani, kterou dělal Váva s Trum-
petem. A nedopadla moc dobře. Ano, jak jistě víte, byl to totální hegeš, co se skoro nedal jíst. Jelikož 
tam Váva nasypal půlku zavařovací sklenice plné soli. Po ,,snídani“ následovalo Pajdovo čtení z Malého 
Prince o zodpovědnosti. Následoval přesun za město na družinové vaření. To už dopadlo lépe. My (Štiky) 
jsme vařily špagety se smaženým párkem na koření, Jestřábi dělali rýži s masem a Mloci měli kuskus s 
nějakými různými ingrediencemi. Zde se také ukázala Mikiho kuchařská dovednost, kdy přeměnil maso 
na uhlík. Poté jsme s Učněm zvolili nepravidelnou cestu trním. Později jsme zahájili další boj o skalp a 
to kop a hod míčem do dálky. Po návratu na klubovnu Učeň přednášel o skautském zákoně a jeho hod-
notách. 3.den, pátek: Po Želvově rozcvičce ve spacácích nám Učeň přečtl Hupův dopis o pravdomluvnos-
ti (úryvek z knihy Ostrov přátelství). Poté následoval Keckův program, kdy jsme malovali na sklenice. To 
byl také další z bojů o skalp. Pak jsme připravovali sněm, který byl po krátké pauze na hry. Řešili jme tam 
věci okolo nedostatku členů, nebo co s nováčkovskou zkouškou. 4.den, sobota: Po rozcvičce a snídani 
následoval další Keckův program o sebeovládání. Následně jsme se sbalili na celodeňák a vyrazili. Cílem 
byl kopec zvaný Somár.  Ale protože byla mlha, nic moc jsme neviděli. Na vrcholku jsme si dali oběd 
složený z tradičních ingrediencí na celodeňák jako je chléb či paštika. Po příchodu zpátky na klubovnu 
jsme měli volno a po setmění jsme se vydali do vinohradu pozorovat hmyz na bílém plátně a vábit sovy 
nahrávky nebo houkáním. 5.den neděle: Po Majklově rozcvičce, kdy jsme si zahráli na zachránce vzác-

ných rostlin, jsme měli pro-
gram o schopnosti rozhod-
nout se a přijmout výzvu. 
Poté jsme se sbalili a odešli 
na vlak. Ale aby to nemělo 
poklidný konec, Mikiho při 
cestě na nádraží napadlo, 
jestli má mobil. A v batohu 
ho nenašel. Vrátil se zpět 
na klubovnu a my jsme po-
kračovali na vlak. A protože 
nedošel do doby, kdy nám 
jel vlak, Učeň na něj po-
čkal a jeli spolu pozdějším 
vlakem. Jak dopadl případ 
s Mikiho mobilem, nevím, 
ale my jsme dojeli asi ve 
dvanáct do Břeclavi a zde 
jsme se rozešli. 

zapsal Chrostík

Podzimní výprava vlčácké smečky do 
Mikulčic
Na podzimní prázdniny 
vyrazila vlčata na svou 
první samostatnou výpra-
vu. Jela do blízkých Mikul-
čic do klubovny místních 
skautů. Vyrazili jsme na 
staré slovanské hradiště a 
bojovali jsme o vládu nad 
Velkou Moravou. Vyráběli 
jsme draky a plnili jme ko-
rálky. Na výpravu jsme vy-
razili ve středu 26. října a 
vrátili se v pátek, na státní 
svátek 28. října. 3 
Ve středu ráno jsme se se-
šli na nádraží, já vybral od 
všech peníze, Kavka koupil 
jízdenku. Nasedli jsme do 
vlaku a jeli. Za 15 minut 
jsme byli v Mikulčicích a 
vydali se na chatu. Chvíli 
jsme počkali, než nám správce doveze klíče a šli jsme se ubytovat. Po ubytování jsme zahájili celou 
výpravu a začali jsme plnit korálky. Dělali jsem Setonův běh, hod míčkem do dálky a na cíl, skákání přes 
švihadlo nebo vis na rukou. Po obědě jsme měli pauza. Po přestávce jsme vyhlásili splněné korálky a 
zapsali jsem je do deníčků. Pokračovali jsme stavěním draků, kteří se nám moc podařili. Kdo je na ně 
zvědavý, najde je ve vlčácké klubovně. Večer nás čekala bojovka v okolí klubovny. Kluci měli za úkol vy-
luštit tajný vzkaz, který byl napsán v cyrilici. Tedy písmu, které na Velkou Moravu donesl Cyril a Metoděj. 
Den skončil _ lmem. Čtvrtek Vstali jsme, nasnídali se a nachystali na výpravu a šli. Cestou jsme se stavili 
v obchodě, aby si děti něco koupili a pokračovali v cestě. Plnili jsme korálky na mlčení, na poznávání 
stromů a podobně. Těsně před hradištěm se odehrála velkolepá bitva ve spadaném listí. Všichni jsme si 
užili spoustu zábavy. Jak jsme došli na hradiště, naobědvali jsme se a koupili vstupenky na prohlídku. 
Po obědě tam byly připravené rukodělné činnosti a kluky jsme do nich zapojili. Moc je bavilo (a nás ve-
doucí taky) loupání kukuřice pomocí takového kartáče. Jiní si vyráběli papírové košíky nebo postavičky 
z přírodnin. Následovala prohlídka, hra na rybičky a rybáře a cesta domů. 2 Po návratu jsme šli rychle 
pouštět draky. Moc nelítali, protože nefoukalo, ale stejně jsme si to užili. Po krátkém odpočinku přišla 
na řadu velkolepá soutěžní hra Riskuj. Po večeři následoval vrchol naší výpravy a to poradní skála. Kluky 
jsme pasovali do titulů a rozdávali jim stužky a zápisníky nováčka. Po _ lmu jsme šli spát. Pátek Posled-
ní den výpravy zahajujeme rozcvičkou ve spacácích. Ještě před snídaní si balíme své věci. Při snídani 
rozdáváme peníze za vyrobené draky. Čeká nás totiž závěr výpravy a velkolepá honba za dědicem celé 
Velkomoravské říše. Svatopluk totiž umírá a moc chce svěřit některému ze svých tří synů. Ještě než umře 
otestuje své potomky tím, že jim dá za úkol zlomit tři vrbové pruty. Synové jsou ale neúspěšní a je to pro 
ně znamení, že aby říše nezanikla, musí se spojit. vyp Kdo ale převezme vládu nad Velkou Moravou mezi 
našimi vlčaty, ještě není jasné. Jelen prodává indicie, které skupiny posouvají v hledání dále. Nápovědy 
ale skupinám nestačí, až když vše spojí dohromady, nalezení pokladu se blíží. Nakonec jsou vlčata v pá-
trání úspěšná a v knížecí truhlici nacházejí památeční kartička s propiskou nebo plackou. Po hře jsme 
rychle uklidili chatu, vyhodnotili výpravu a vyrazili na vlak. Měli jsme dostatečnou časovou rezervu a 
vlak měl stejně zpoždění. Do Břeclavi jsme dorazili o půl dvanácté a kluky si rozebrali rodiče. 

zapsal Klikouš a Ema


