
STŘEDISKO SVATOPLUK POŘÁDÁ PRO ČLENY, 
RODIČE I SPŘÍZNĚNOU VEŘEJNOST…  

KURZÍK PLETENÍ KOŠÍKŮ
Chceš si vyzkoušet uplést svůj vlastní košík pod vedením 
odbornice???

Tak neváhej a přihlas se:

KDY? V SOBOTU 7.10.2017, čas bude upřesněn
KDE? ve skautské klubovně na Šilingrově 34
CENA: 100 Kč

GARANT AKCE: František Prinz - Kavka (mafych.fp@gmail.com, 
603 366 204)

Z důvodu omezeného množství proutí je potřeba se předem
Přihlásit, a to u kavky nejpozději do 19.9.2017



Kalendář akcí 
na Září
pátek 15. 9. zahájení skautského 
roku pro vlčata 
-16:00
-na klubovně v Šilingrově ulici
-Konec: v 17:30.

pátek 22. 9. 2017 Oddílová rada
-pro oddílové funkcionáře a rádce
-vede Vevča + HUP

víkend 23. - 24. 9. 2017 Družinové 
výpravy
-bližší informace na Družinových 
schůzkách

27. - 28. 9. přespání vlčat na Kančí 
oboře

pátek 29. 9. 2017 Oddílová schůzka
-pro staré vlky
-vede Tomr + Kanár
-16:30 na klubovně

víkend 6. - 8. 10. 2017 Oikosí víkend 
pro oddílové rady
-Pro vedení + rádce

sobota 7. 10. 2017 Kurz pletení ko-
šíků
-Pro staré vlky, rodiče i spřízněnou 
veřejnost

25. - 29. 10. 2017 Velká podzimní 
výprava
-Pro staré vlky i vlčata
-Vlčata se vracejí již 27. 10. 2017
  

SEM-TAM BUL-VAR
POBUŘUJÍCÍ TAJEMSTVÍ WAHOŠIKA-WÍ ODHALENO?

Přemýšlím, u čeho bych začal. Není toho totiž málo 
a takhle večer se unavenému novináři opravdu 
těžko vymýšlí nějaká rozumná kompozice. Jenže 
i tak se o ni musím pokusit, na mé místo se totiž 
tlačí zástupy mladých talentů, které už nebaví psát 
nudné články z  nudných výprav či podávat zprávy 
o reálných událostech. A já si chci tohle místo zuby
-nehty-drápy udržet. Začněme tedy- vítám vás, milí 
čtenáři, u našeho bulvárního sloupku, který vám 
jistě dlouhé dva letní měsíce chyběl. Abych ukojil 
vaši více než osm týdnů trvající žízeň po skandál-
ních událostech, podám vám opravdu velké sous-
to- samotného bývalého vedoucího oddílu- velkého 
Učňa. A co s ním má společného zmiňovaný Wacosi 
Wí? Nic! Nikdo takový totiž není. Ano, čtete správně. 
Teď bych to asi měl trochu dovysvětlit. Mají s  tím 
totiž co dočinění „kariéristka“ Ema a „přišel k tomu 
jak slepý k  houslím“ Kecka, noví lodivodi oddílu. 
Vzpomínaná Ema si již dříve omotala Učňa kolem 
prstu. A láska od ní předávaná se postupně měni-
la v  šikanu, kterou trýzněný Učeň již, jak jsme se 
dozvěděli z blízkých zdrojů, nemohl nadále snášet. 
Rozhodl se proto před Emou uprchnout za oceán, 
konkrétně na Nový Zéland, pod záštitou plácání do 
míčku. Avšak přímo na tohle Ema celou dobu čeka-
la. Teď už jí chybělo jen získat si podporu oddílu, aby 
ji sám zvolil na místo hlavního vedoucího. Když se 
však od někoho dozvěděla, že na Zéland pojede mís-
to Učňa nějaký Wablablabla Wí, byla natolik zmate-
ná, že se své kandidatury na post vedoucího oddílu 
vzdala. Rozumného čtenáře jistě napadne, že na 
jméně Wahoatd. Wí  není něco v  pořádku. Takhle 
se přece lidé nejmenují. A to je fakt! Bylo to pou-
ze krycí pojmenování pro Učňa, který věděl, že jeho 
použití zmate jeho přítelkyni natolik, že bude moci 
dosadit na místo svého nástupce vlastního člově-
ka- Kecku. Ten souhlasil, prý na jeho nabídku řekl 
přesně toto: „Dobřeberuto, takčaumajkle.“ Podle 
zákulisních informací však Ema svůj boj ještě ne-
vzdala- povedlo se jí stát se Keckovým zástupcem, 
a jak ji znám, pouze u toho to neskončí. No co, titu-
lek VŮDCE ODDÍLU NALEZEN MRTEV V ATELIÉRU by 
nám jistě zvýšil čtenost. A nakonec, tak mě napadá, 
je někde psáno, zda se bulvární redaktor může stát 
novým vůdcem oddílu? Jdu si  to zjistit.

Vačky

kanároviny

Bořivoj II. (1064-1124)
Bořivoj II. byl synem Vratislava II., mladším bratem Břetislava II.,starším 

bratrem Vladislava I., Soběslava I. a český kníže z rodu Přemyslovců.
O jeho životě se toho moc neví. V roce 1083 dobyl pro svého otce Vratisla-

va II. a císaře Jindřicha IV. Řím. Břetislav II. ho označil na dvorském sjezdu v 
Řezně  za svého nástupce a dědice, což bylo proti stařešinskému řádu.

Bořivoj díky tomu dostal do správy Moravu. Avšak o rok později Břetislav 
umírá a Bořivoj se ujímá vlády. Již v roce 1001 dochází k prvním bojům o 
moc v knížectví, Oldřich Brněnský vytáhl do Čech. Předtím si zajistil pod-
poru u císaře Jindřicha V., který ji však podmínil Oldřichovým uznáním 
v Praze, což se mu nepodařilo, vojenské tažení skončilo u Malína. Bořivoj 
politicky ustoupil a dal Moravu Oldřichovi.O dva roky později se zapojil do 
bojů o trůn v Polsku, v němž mu pomáhal jeho bratranec Svatopluk Olo-
moucký. Bořivoj získal 1000 hřiven stříbra, aby nepodnikal další útoky. O 
tuto sumu se s bratrancem nerozdělil, což 
vedlo k ochlazení vztahů mezi dosavadní-
mi spojenci.V roce 1005 pomáhal Bořivoj 
svému spojenci císaři  Jindřichu V.v Ba-
vorsku, čehož využil Svatopluk a pokusil 
se převzít moc, což mu nevyšlo, ale o dva 
roky později ano.Bořivoj se pokusil císa-
ře uplatit, aby zůstal na jeho straně, ale 
Svatopluk nabídl víc.Po zavraždění Sva-
topluka neznámými atentátníky se do-
stal k moci Bořivojův bratr Vladislav, ale 
ten po třech letech předal vládu Bořivo-
jovi. Bořivoj po třech letech z neznámých 
důvodů  předal vládu zpět Vladislavovi 
a odešel dožít do Uher, kde zemřel.

Kanár



okénko do historie

1. Září 1939

Toto datum mnoho žáků nesnáší kvůli škole ,ale musíme si uvědomit že 
toto datum má i další významy. Roku 1933 se Adolf Hitler stal německým 
kancléřem a v podstatě hlavou Německa. V roce 1938 obsadil českosloven-
ské pohraniční území (Sudety) a v březnu 1939 obsadil zbytek Čech a Mo-
ravy a vznikl Protektorát Čechy a Morava (Slovensko se odpojilo a stalo se 
jednou z několika zemí spolupracující s Hitlerem). 

To už začíná narůstat tlak od našich „spojenců“ Anglie, Francie a Sovět-
ského svazu. Avšak Hitlerovi to nestačí  a v noci 31. srpna 1939 vyšle sku-
pinu mužů převlečených za polské vojáky, aby napadli německou vysílací 
stanici. Pak tuto akci použije jako záminku k vpádu do Polska.  Ale spojenci 
vědí, že je to lež. Měli svoje agenty, kteří věděli o připravené armádě u Pol-
ských hranic, která čekala na rozkaz k útoku. A tento konq ikt vyvolal Dru-
hou světovou válku.

V. Tichý s odborným dohledem Radara. 

složení družin

Jestřábi
Uterý

Mloci
středa

Štiky
čtvrtek

Miki Tomzbr Chrostík

Honzík Trumpet Váva
Vilík Mlčka Tomík
Zbojník Lukáš G. Egon
Aleš Vojta Tichý Bača
Jáchym Kuba Jindra
Rudolf Lukáš Tibor
Dan Sam Ondra

Slavík

Milá vlčata, staří vlci a rodiče

Školní rok nám již začal a zároveň s ním i ten náš skautský. Asi nejvýznamnější změnou 
oproti roku minulému je změna vedení oddílu, kdy Učeň (lesním jménem Wahošika-wi) 
předal vůdcovství Keckovi s Emou. Keckovi co by vůdce oddílu a náčelník starých vlků, Emě 
co by zástupce vůdce oddílu a náčelnice Vlčat.

Druhou změnou ve struktuře vedení je přestup bývalých rádců Kyliho a Řízka do vedení vlčat 
a Kanára + podrádce Tomra do vedení starých vlků. Všechny tři skautské družiny tak mají 
nového rádce a já přeji Mikimu, Tomzbrovi a Chrostíkovi hodně zdaru.

A poslední změnou je předání funkce Šéfredaktora Sem-tamu Kanárovi, kterému taktéž 
přeji hodně zdaru a včasně zaslané články od všech redaktorů.

za vedení oddílu: Kecka

Co se děje ve skautském světe? 

• Krojové šátky nebo nášivky si už v Junshopu nakupujeme pětadvacet let. Letos v září sla-
ví tento skautský obchod významné jubileum. Kdo chce získat slevu 25 %, stačí mu zadat 
heslo: vsechnonejlepsi.

• Světová skautská organizace WOSM pozvala jako hlavního řečníka na téma aktivní 
občanství na Světové skautské fórum Lucii Myslíkovou, která je známá jako ta skautka 
z fotogra| e, která se v květnu postavila sympatizantům Dělnické mládeže.

• Internetové televizi DVTVpřinesla rozhovor s ředitelem Skautského institutu Milošem 
Říhou, jehož skautská přezdívka je Šípek. V rozhovoru například vysvětluje, v čem je  
skauting moderní a na jakých stojí hodnotách.

• V září naplno odstartuje Skautský institut v Brně, který pořádá desítky akcí měsíčně 
v nově pronajatém domě na Moravském náměstí.

• V srpnu uplynulo 110 let od prvního tábora na britském ostrově Brownsea. Tento oka-
mžik symbolizuje vznik skautingu.

• Skauti hledají vhodného dárce kostní dřeně pro šestnáctiletého skauta Jakuba z Brna, 
který onemocněl leukémií. 

• Stoleté výročí slaví česká skautská zkouška Tři orlí pera. Junák se tomuto výročí bude 
věnovat ve skautských časopisech, ale i akcemi

Emuláda

V měsíci Září narozeniny slaví:
Gajda Radovan (11),  Kavka (23)



ODDílový puťák
8. - 10. 9. 2017

Sešli jsme se ve velmi malém počtu na nádraží v Břeclavi a vyjeli do Brna. 
Vystoupili jsme z autobusu a zaplatili jsme Kerberovi, hlídači podsvětí, 
vstupné. Bohužel se tato celovýpravová hra dále nerozvíjela. Škoda. Vydali 
jsme se po žluté turistické značce, ale ta po chvíli nebyla nalezení, takže 
jsme obešli pole a už se objevila. Začalo se ztmívat tak jsme vyšli z CHKO 
a hledali místo na spaní. Byla už tma tak jsme vybrali první rovné místo 
uvařili, zahráli milostný dopis, lodě v pěti a šli spát.

Další den jsem se probudil dřív a 
šel prozkoumat nedaleký lom, kte-
rý nás celou noc rušil. Když jsem 
si lom prohlédl nemohl jsem najít 
cestu zpátky, pobíhal jsem lesem 
ale k táboru jsem se nepřibližoval. 
Zkoušel jsem volat, ale ostatní ještě 
spali. Zahlédl jsem vesnici tak jsem 
do ní zamířil. Jeden hodný pán mi 
dal ve vinárně přístup k internetu a 
telefon. Ten nikdo nebral takže jsem 
se našel na mapě a vyběhl jsem do 
tábora. Tam ještě všichni leželi a 
moc se nezajímali o tom že jsem byl asi dvě hodiny pryč. Zbalili jsme tábor 
a vyšli do nedalekých Hostěnic, kde nás opustil Kecka. Potom jsme si u ryb-
níka vařili oběd když v tom došel porybný nebo nějaký lesák. Všichni jsme 
se obávali velké pokuty, ale pán jenom došel a popřál nám dobrou chuť. Po 
obědě nás čekala dlouhá cesta až do Pístovic, kde nás čekal Jeleň.  Protože 
se zase stmívalo začali jsme hledat místo na spaní. Obešli jsme rybník a 
dali si pizzu v nějaké hospůdce, tam jsme se domluvili, že půjdeme až do 
Luleče a tam pojedem prvním raním. Za chvíli jsme byli tam. Do zavíračky 
nádraží jsme hráli milostný dopis a vymýšleli kam půjdem spát. Jeleňa na-
padlo, že půjdem, až k rozhledně Na Chocholíku a pojedem z Vyškova. 

A tak se taky stalo. Do Vyškova to bylo jen kousek. Nasedli jsme do vlaku a 
s milostným dopisem jeli až do Břeclavi.

Na puťáku jsme ušli něco kolem 30km krásnou Drahanskou vrchovinou

zapsal: Miki

Jediná dochovaná fotka z puťáku

 C G C 
1. Napsal jsem jméno svý na zdi, 
 F C 
   na všechny zdi, který znám, 
 G F C 
   napsal jsem jméno svý na zdi 
 F C G 
   ráno, než otevřu krám, 
 C G C 
   před léty ve stejnou chvíli 
 F C 
   v pravici držel jsem nůž 
 G F C 
   a všichni ti, co po něm zbyli, 
 G C 
   s nadšením hráli mi tuš. 

 

2. V okolí týhletý války 
   tenkrát už stávala zeď, 
   a popsaný popravčí špalky 
   stály tam, co stojí teď, 
   slyším zas slavičí hlasy 
   a na tvářích rozlitej hněv, 
   jak barvičky tý jejich krásy, 
   která nám tak pije krev. 

 F C G 
R: Přiklušou z dáli s tím večerním tichem, 
 F C G 
   k zemi se svalí a dusí se smíchem, 
 F C G 
   líce si hladí, než spálí je plamen, 
 F C G 
   a setřesou mládí jak zlou tíhu z ramen. 
 

3. Z půlnoci rána jak kyjem 
   a najednou, kdo by to řek‘, 
   jsme chytří a trochu moc pijem 
   a bijem svý děti, ten vztek. 
   Napsal jsem jméno svý na zdi 
   a čekám, až setře je čas, 
   napsal jsem jméno svý na zdi, 
   |: stejně jak každýho z vás. :|

Napsal jsem jméno svý na zdi
Hudba a text: Poutníci


