
IQ7 Zvláštní způsoby plavání ? 

I když je venku sníh a mrzne a na koupání ve studené vodě nemá-
me ani pomyšlení, ráda bych vám povykládala o plnění jednoho 
vodního orlího pera. Já sice orlí pero se značkou IQ7 s názvem 
Zvláštní způsoby plavání plnila za horkého léta, hluboký 
bazén vám poslouží stejně dobře. A o co tedy jde? Abyste 
splnili tento úkol, potřebujete bazén dlouhý pětadvacet 
metrů. A nebo si v  kratším bazéně tuto vzdálenost na-
měřte a znásobte.

Cílem je dvakrát uplavat pětadvacet metrů. To by bylo 
jednoduché, ale vy musíte buď používat jenom nohy, 
nebo ruce. Možná to zní obtížně, ale tak náročné to není. 
Když jsem toto orlí pero plnila já v zatopeném lomu, plava-
la jsem na zádech. Buď jsem vehementně kopala nohama, 
abych se mohla pohybovat, nebo pádlovala rukama. Tento styl 
má tu nevýhodu, že plavete pozpátku. Místo přeplněného bazé-
nu se tak hodí spíš prázdný rybník. Nebo využijte kamaráda, který 
vám udělá předvoj a ostatní plavce před vámi odežene. Jestli budete plavat 
v přírodních podmínkách, doporučuji se délku vodní plochy změřit na mapách, nejlépe se to počítá 
v těch od Seznamu.

Pokud uplavete pětadvacítku rukama a nohama, ještě nemáteúplně vyhráno. Čeká vás poslední třetina 
úkolu. Tři minuty šlapat vodu. Jo, je to velká bžunda. Než začnete tento úkol plnit, přesvěčte se, že máte 
pod sebou velkou hloubku, aby vám náhodné dotknutí se dna nezhatilo plnění. Při šlapání vody si mů-
žete pomáhat jen nohama, dlaně máte stále nad vodou. Tři minuty nejsou dlouhá doba, ve vodě vám 
ale budou připadat jako celá věčnost. Jediné co vám mohu poradit je neustále šlapat. Protože když jen 
trochu zpomalíte, začnete se pomalu potápět pod vodní hladinu a už polykáte andělíčky. Pomůže vám 
už jen zrychlení šlapaní. Nebo taky hodný kamarád, ale to musíte začít znovu.

Tohle orlí pero nevyžaduje příliš fyzické síly, zvládne ho každý průměrný plavec. Chce to chladnou hlavu 
a trochu šikovnosti a mrštnosti. A splnit si ho můžeme třeba v neděli 25. února, kdy s oddílem půjdeme 
do bazénu. A nebo taky kdykoliv jindy, když budete mít chuť. Šlapání vody zdar! 

Emuláda

Přihláška na Velkou zimní výpravu 2017
-Vážení rodičové, milí bratříci
jako každý rok pořádáme ve spolupráci s Duhovkou Velkou zimní výpravu. letos se  podařil

Panchovi přímo husarský kousek – sehnal slušné a levné ubytování přímo v Ramzové cca 600 m od 
vlakové zastávky. Chata je nedaleko velké lanovky na Šerák a Keprník, takže předpokládáme, že tam 
bude sníh i v březnu. Můžete již své děti přihlašovat – telefonicky (SMS) u Pajdy – 608 961 697, nebo na 
e-mail: pajda.duhovka@gmail.com
Nebo můžete využít elektronické přihlášky na akce Duhovky (jen ti, kteří jsou členy ZÚ KLM Duhovky) 
– na stránkách www.duhovka.cz – pod fotkou Duhovky vpravo nahoře je odkaz „Elektronická přihláška 
do kroužků na tábory a akce“. Po odkliknutí se vám otevře návod – neděste se tolika písmen, je to v pod-
statě jednoduché – někteří z vás již tak přihlašovali děti do ZÚ KLM na začátku školního roku. Platby na 
akci (2.200,- Kč) můžete zasílat i převodem na účet Duhovky číslo: 20738651/0100, variabilní symbol: 
164206 do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka 

ilustrační foto



Kalendář prosinec 

pátek 27.1. oddílová schůzka
pro staré vlky, vede Kecka
v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30 

neděle 29.1. setkání ohnivců
-16:00 residence domeček 

pololetní prázdniny 3. 2. – 5. 2. Výprava na běžkách
pro vlčata, jedeme do Hraběšic
vede Kavka
cena: 600 korun
sraz: v pátek v 7:15
návrat: v neděli v 16:30 na vlakovém nádraží 

3. 2.-5. 2. 2016 Pololetní brigáda
-pro staré vlky, jedeme do Senorad na místo letního tá-
bořiště
-vede Učeň
cena: 350 korun
-sraz: na vlakovém nádraží v 7:10
-návrat: v neděli 15:50
-S sebou: věci na víkendovou výpravu, karimatku netře-
ba - bude se spát na postelích, pracovní a
-zároveň teplé oblečení (celou sobotu budeme na tábo-
řišti), nůž
-Program: Hlavní náplní bude příprava tábořiště na Os-
trově a vyrábění z kůže. Vyrobíme míček
(všichni budou potřebovat hadry na jeho vycpání) a 
obal na půllitrovou láhev (plastovou nebo
skleněnou, hlavně hezkou, je taky třeba dovést s sebou). 

pátek 10. 2. rada s rádci
-pro staré vlky, vede Kecka
-v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30 

pátek 17. 2. oddílová schůzka
-pro staré vlky, vede Hup
-v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30 

pátek 24. 2. oddílová rada
-pro staré vlky, vede Hup
-v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30 

neděle 26. 2. sportovní den
-pro staré vlky, půjdeme do bazénu nebo do tělocvičny
-podrobnosti upřesníme 

pátek 3. 3. oddílová schůzka
-pro staré vlky, vede Hup
-v klubovně v Šilingrově ulici, začátek 16:30
-sobota 4. 3. vlčácké odpoledne
-pro vlčata, výlet do okolí, Poradní skála
-sraz: 15:00 u klubovny v Šilingrově ulici
-konec: 20:00 v klubovně v Šilingrově ulici

SEM-TAM BUL-VAR
TO NENÍ MOŽNÉ! ZPOZOROVÁNA 
ZKOUŠKA ODDÍLOVÉ KAPELY MET-
RONOM

  O oddílové kapele, tedy o Metronomu, se 
vždy mluvilo pouze jako o něčem, co snad 
prý existuje nebo to alespoň kdosi říkal, ale 
nikdo tomu ve skutečnosti vlastně nevěřil 
(něco jako dříve bájný Netopýr). Ano, měli 
sice koncert v  Hustopečích, ten však roz-
hodně nebyl o[ ciální a asi třetinu diváků 
tvořil místní kocour námi nazvaný Lafata. 
Navíc jeden z členů kapely kvůli nedostat-
ku naladěných kytar musel hrát na valchu. 
Je také známá historka, že kapela měla 
v plánu absolvovat turné po Evropě, jenže 
ho musela zrušit, protože si Tomr, který 
hraje na metronom, při přípravě svačiny 
pořezal prst. Jenže kdo ví, co je na té his-
torce pravdy. Tomra jsem nedávno potkal 
a všechny jeho prsty vypadaly úplně zdra-
vě. Teď bych se mohl ale konečně dostat 
k tomu, co říká nadpis. Kapela Metronom 
opravdu není mrtvá, podivnou shodou ná-
hod (ostatně jako vždy) jsem se dostal na 
jejich opravdickou zkoušku. Podařilo se mi 
zjistit, že mají dokonce dvě nové písničky- 
Celek chleba a Buten, přičemž především 
první dvě jmenované se, podle mého ná-
zoru, svou kvalitou vyrovnávají dosud 
největšímu hitu skupiny, písničce Říjen. 
Abych trochu navnadil jejich fanoušky 
(pokud tedy nějací žijí v ČR), můžu prozra-
dit, že v písni Celek chleba se zpívá o tom, 
že členové kapely nikdy nebyli v  Chebu a 
ještě k tomu rádi nakupují v Albertě. Tak-
že nezbývá než doufat, že si někdy tuhle 
píseň zazpíváme společně u táboráku. Na 
závěr bych chtěl sdělit, že v kapele hraju i 
já. Je to ale samozřejmě kvůli tomu, abyste 
vy, čtenáři SEM-TAM BUL-VARu nebo jeho 
elektronické verze, měli nové drby z  pro-
středí kapely přímo z  první ruky. Muzice 
zdar! 

Vačky

kanároviny

Vratislav II.- (1033-1092)  byl 1. českým králem a titulárním polským 
králem. Vratislav se narodil okolo roku 1033 jako druhorozený syn Břetislava I. a jeho ženy Jitky ze Svi-
nibrodu. Podle přání svého otce dostal Olomoucký úděl, kde nevládl moc dlouho, protože ho nesváry 
se svým bratrem, českým knížetem Spytihněvem II. nutí uprchnout do Uher, v Oloumoci zanechal vše, 
včetně své těhotné manželky, jejíž jméno neznáme. Spytihněv ji uvěznil, a nakonec umírá při předčas-
ném porodu. Vratislav se žení s dcerou svého protektora uherského krále Ondřeje I., Adlétou. Po smrti 

svého staršího bratra Spytihněva přebírá knížecí úřad. Adléta si ho moc neužila, 
protože o rok později umírá. Vratislav se v mžiku žení se Svatavou Polskou. 

Vratislav byl významným spojencem císaře Jindřicha IV., kterému 
pomáhal v bojích s Poláky a Šváby. Za odměnu obdržel Lužnici a 
Míšensko, kvůli vnitřním sporům mu byla tato území odebrána 

a vrácena původním rodům. Za své věrné služby byl 15.6.1085 byl 
korunován českým králem a titulárním polským králem, sice tento 
titul nebyl dědičný, ale znamenal významný vzestup Českých zemí.

Kosmova kronika o tomto vypráví následující:Mezitím Egilbert, ar-
cibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního 
sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté pomazal Vratisla-
va, oděného královskými odznaky, na krále a vložil korunu na hlavu 
jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy , oblečené v královské roucho. 

Poslední roky života Vratislavova přinesly kon] ikty v přemyslov-
ském rodě. Po smrti Oty Olomouckého, bratra Vratislavova a 

Konrádova udělil Vratislav Olomouc svému synu Břeti-
slavu. Konrád proti svému bratru povstal na oplátku 
Vratislav vyplenil Moravu, Břetislav utíká do Uher. 
Situace přiměla Vratislava, aby podle stařešinského 

řádu určil za svého nástupce svého bratra Konráda 
Brněnského. V půlce ledna 1092 se vydal Vratislav na 
lov, spadl z koně na větev a zemřel, byl pohřben ve vy-
šehradském kostele, jeho tělo se mikdy nenašlo.

 Kanár

Co číst na klubovně
Antoine de Saint-Exupéry : Malý princ

Myslím, že už každý z nás slyšel o knize Malý princ, a jestli ne, tak teď už ano. Dokonce jsme šli se starý-
mi vlky na divadelní představení Malý princ. A naše oddílová knihovna tyto Vánoce slaví, protože tato 
knížka zavítala pod náš vánoční stromek na besídce s cedulkou oddílová knihovna. Díky Ježíšku a já už 
se vrhnu do popisu pro ty, kteří nemají páru, o čem kníha je.

Jednoho krásného dne se mladému pilotovi a zároveň vypravěči příběhu při letu porouchalo letadlo a 
zůstal uprostřed pouště sám. V tento čas k němu zavítal malý princ a chtěl po něm, aby mu nakreslil 
beránka. „Nakresli mi beránka… ale ne, ten je moc nemocný, ale ne ten je moc velký….“ Nakonec mu 
nakreslí bednu a princi prozradí, že v ní čeká beránek. Princ je nadšený, přesně takového beránka chtěl. 
V příběhu se postupně dozvídáme odkuď malý princ je a jaký měl život a cestu na zem. Knížka je oprav-
du krátká a pěkně ilustrovaná autorovými kresbami, takže i pro nečtenáře je ideální.

Rozhodně stojí zavítat do naší oddílové klubovny a vypůjčit si Malého prince. Kniha obsahuje spoustu 
výborných postojů a skrytých rad do života. A pokud si ji před tebou pujčil někdo jiný, počkej s jinou 
knížkou v ruce. Máme jich tam sousty. Tak přijď.



bodování starých 
vlků –Prosinec 
2016 

Poř Přezdívka Součet bodů

1.-3. Řízek 85

1.-3. Tomzbr 85

1-.3. Kyli 85

4. Miki 83

5. Tomr 81

6. Kanár 79

7. Tomík 72

8. Chrostík 66

9. Honvan 60

10. Egon 58

11. Šimon 55

12. Ondra P. (Zbojník) 50

13. Mlčka 45

14. Vilík 42

15.-16. Lukáš G. 15

15.-16. Trumpet 15

17. Honzík 13

18. Váva 12

 

Poř Družina Body

1. Štiky 77.77

2. Jestřábi 66.67

3. Mloci 56.67

 
V prosinec bylo celkem 5 akcí – Je to moc složi-
té na to, abych to napsal do jedné věty �

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

staří vlci: 5 akcí
18 bodovaných, Ø 67,03%

Kde jsou, kde pak 
jsou
autor: Karel Plíhal 

C C F
 Kde jsou,  kdepak jsou 
 C Ami G C G
naše velkolepý         plány,  
C C F
kde jsou,  kdepak  jsou - 
C Ami G C G
na hřbitově zakopány, 

B F G
Sedíš tu tiše jako pěna 
B F F G
žijem svůj  život, no  jak se říká - do ztracena, 
C C F
kde jsou,  kdepak  jsou 
 C Ami G C G
naše  velkolepý      plány, 

®: Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány, 
kde jsou, kdepak jsou písně nikdy už nedopsány. 

Život byl prima a neměl chybu, 
teď je mi zima a nemám ani na Malibu, 

kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány 

Milí bratříčci, vážení rodičové  

ani jsme se nenadáli a Vánoce i Silvestr jsou pryč. A myslím, že to nebude zase tak dlouho trvat a uvítá-
me jaro. A za chvilku už se budeme balit na tábor. Letos se oddíl po dlouhé době vrací na své historické 
tábořiště poblíž Senorad. Staří vlci (kluci od 5. třídy) se na tábořišti usadí od 30.6 do 16.7. a vlčata 15. 
- 22.7. Z nejbližších větších akcí nás čekají pololetní prázdniny. Vlčata vyrazí zápasit s běžkami do Jese-
níků a staří vlci společně se skautkami Z Trávy do Senorad. Připraví totiž tábořiště zvané Ostrov na letní 
tábor pro vlčata a také skautky. Přeju nám, aby nám i rok 2017 vycházel co nejlépe a nejen v oddíle. A 
především doufám, že se nám všem splní naše sny. za vedení oddílu 

Učeň

Co se děje ve skautském světe?  

-V měsíci lednu a únoru slaví narozeniny tito členové:
Vačky (18 let), Kanár (17 let), Jelen (16 let), Egon (14 let), Martin Janík (11 let), Ondra Létal (11 let), Jirka 
XIII. (9 let), David Úprka (9 let)

- Celá organizace truchlí nad smrtí prvního místostarosty Junáka Jiřího Navrátila. Zemřel v pondělí 16. 
ledna ve věku třiadevadesáti let. Jiří začínal skautovat ve Foglarově druhém pražském oddílu. Za války 
ho vyšetřovalo Gestapo a komunisté ho věznili v  jáchymovských uranových dolech. V roce 2002 mu, 
jako prvnímu ze střední Evropy, udělil světový výbor mezinárodního skautského hnutí nejvyšší světové 
skautské vyznamenání Bronzový vlk. Skauti z celé republiky, a také ti Břeclavští, se sešli, aby za něj za-
pálili svíčku.

- U loučení se zesnulými slavnými skauty ještě zůstaneme. Na konci prosince umřely herečky a skautky 
Debbie Reynoldsová a Carrie Fisherová, a také matka s dcerou. Debbie si nejspíš vybaví milovníci starých 
[ lmů a muzikálů, excelovala například ve [ lmu Zpívání v dešti. Carrie ve zlatých bikinách obdivovalo 
všichni diváci Hvězdných válek jako princeznu Leiu.

- První dva týdny v lednu chodili v ulicích měst a vesnic dobrovolníci převlečeni za Tři krále. Také náš 
oddíl se do tého bohulibé činnosti zapojil. Jen v Břeclavi bylo díky Tříkrálové sbírce vybráno 174 tisíc 
korun. Peníze půjdou na rozvojové projekty v zahraničí nebo na pomoc při humanitárních katastrofách

- Ještě před Vánoci rozdávali skauti a skautky betlémské světlo. Z Vídně jej vlakem dovezli brněnští skau-
ti. Dál se světlo šířilo z Brna vlaky do celé republiky.

- Na schůzku vlčat se v polovině prosince vypravila vévodkyně z Cambridge Kate. S dětmi slavila sto let 
od založení skautingu pro mladší kluky a holky, tedy vlčata a světlušky, dříve zvaní šotci.

- Režisér Břetislav Rychlík natočil dokument o politickém vězni, spisovateli a skautovi Jiřím Stránském. 
Dílo nese název Skautské desatero Jíry Stránského a mapuje život spisovatele a konfrontuje jej se skaut-
ským desaterem. Dokument je ke shlédnutí na stránkách České televize.

Emuláda



Vánoční výprava do Přerova 2016
Přerov 16. - 18. 12. 2016 

Hromada vlčat, už je na nádraží a já koukám, jestli mezi nimi najdu nějakého toho starého vlka. Pár by 
jich tu bylo, ale měli by se stydět, mají nižší docházku než vlčata a to by jim měli jít příkladem. Nase-
dáme do vlaku: Hurá směr Přerov! Už jen zamávat náhodně se zjevující mamince a zjistit jestli Jelen 
vážně stihl nastoupit.

V podvečer dorážíme do klubovny, kde je načase navrhnout fungl nový interiérový dyzajn, abychom 
se všichni vešli. To se nám úspěšně podařilo. Staří vlci odešli škrábat brambory a já s Jelenem jsme se 
ujmuli role hraní si s vlčaty, sice to nepřežila moje kapuce, ale asi mě mohlo napadnout, že hra – poval 
vůdce bude pro tuto část mého oděvu značně nebezpečná.

Následovalo vyrábění keramických ozdob na stromeček ve tvaru lilie, poté se nechaly sušit a my jsme 
si šli zahrát obrovskou večerní hru v režii Vevči alias vůdce zločinecké bandy, ve které se objevila známá 
jména jako Stefanius Strickt nebo Hans Wurst von Zeppelin. Tři týmy policistů se nás vydaly pochytat. 
Byla to úmorná a dech beroucí hra plná adrenalinu, kterou si všichni náramně užili. Po konci jsme už 
jen zapadli do pelechů a spali jako do vody hození.

Vstávám v sobotu a co to? Snídaně už na stole! Velké Važte Kanárově družině, která sama od sebe vsta-
la dřív než ostatní a připravila nám všem výtečnou snídani. Dnes jsme se vydali na velký pochod po 
stopách mamutů a pravěkých lidí. Kluci cestou vyplňovali podle informačních tabulí malý testík a s 
radosti jsme šli zmrzlou krajinou dál naší cestou. Na okamžik jsme se i převtělili do mamutů a zahráli 
si zábavnou běhací hru.

Když jsme dorazili až k budoucí dálnici, někteří už byli pořádně promrzlí, tak jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Vícepromrzlíci šli nejkratší cestou zpět a ti méně promrzlí se vydali dál. No když jsme zjistili, 
že Káně, který šel delší trasu, má klíče od klubovny, nastala dosti zajímavá situace. Musel jsem převzít 
vedení a Káně letěl předat klíče druhé skupině. A jelikož jsem velice orientačně zdatný vůdce s nemalým 
inteligentem, prozíravě jsem začal svoji družinu vodit v kruzích, aby nás Káně dohnal a tak se i stalo. 
Znovu jsme nabrali správný směr a šťastně se vrátili do klubovny.

Po odpočinku a obědu jsme se věnovali korálkům a orlím perům. Staří vlci pomáhali s vedením těchto 
programových bloků a snad ani nevadilo, když se to celé po dobře odvedené práci zvrtlo v řecko-římské 
zápasy. Po večeři proběhl vrcholný duchovní okamžik vlčat. Poradní skála zahájena Velkým vytím. Po 
rituálním začátku byli jako hosté přizváni staří vlci, kteří přispěli svou troškou do programu vyprávěním 
o zážitcích z dob, kdy byli vlčata. Ty si zase užila své při hlavním bodu programu – odevzdání stužek s vy-
šitým jménem. Všichni říkali, proč se jim ve skautu líbí. Bylo to moc pěkné a dojemné. Kdo chtěl, zůstal 
ještě zpívat písničky s Kánětem, který na naše žadonění oprášil i staré ] áky, jako jsou třeba Tři myšmi.

Neděle je tu a s ním plno zmatků, stresu a především uklízení. Ten den proběhl už jen nácvik na stře-
diskový koncert a začali jsme dávat vše do původního stavu. Byla to pěkná fuška, obzvlášť když došlo na 
hrnce plné nedojedeného jídla (doteď je mi výtečného Káněcího guláše líto) a tu podlahu jsme možná 
mohli začít vytírat jednou a až na konec a ne tisíckrát a vlastně neustále. No co, kdyby nebylo chyb, 
člověk nezjistí, že dělá něco špatně. Vše jsme na knap stihli. V Břeclavi jsme se už jen rozloučili, určili člo-
věka, který napíše tento zápis (zdání klame, ale já skutečně nejsem ten dotyčný člověk) a padli radostně 
a vesele našim maminkám a tatínkům do náručí.

Zapsal: HUP
;


