
 C G C
1. Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já,
 G C
   jestli, když večer jdeš spát, ti polibek dá,
 Emi F C G C
   tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

2. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád,
   nebos‘ ho nechala jít, když šel k jiný spát,
   tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

 Emi C D F C
R: Povídej, jestli se ti po mně stýská, když jdeš večer spát,
 D F C
   jestli, když večer se blýská, nepřestala ses bát.

3. Povídej, ne, já se nevratím, jdi domů spát,
   svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát,
   jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

 Emi F C
   Povídej, povídej, povídej.

Povídej
Text: Ivo Plicka, Hudba: Petr Novák



Kalendář akcí 
na PROSINEC
23. 11. 2017 Noc venku se v Břeclavi

24. 11. 2017 OR+OS
-Vede TOMR + Kanár
-16:30 na klubovně
-15:45 rada rádců+ funkcionářů

25. 11. Výprava s koly
pro vlčata
-S sebou: kolo, helmu, pití a svačinu na celý 
den
-Sraz: v 8:00 na klubovně v Šilingrově ulici 
-Konec: v 16:00 na klubovně v Šilingrově 
ulici

25. 11. Hra ve městě
-Pro staré vlky
- Vede HUP + Dřevokocour
-16:00 na klubovně

1.-2. 12. Výjezdní zasedání Oddílové 
rady do Prahy
-pro rádce, podrádce, oddílové funcionáře a 
vedení.
-Vede: Kecka

15.-17. 12. Vánoční výprava

22. 12. Vánoční besídka pro vlčata
-Vede: Káně

23. 12. Vánoční besídka pro
staré vlky
-15:00 na DDM
-Vede Kecka

24. 12. Vánoční krmení zvířátek
-14:00 na náměstí TGM
-Pro staré vlky, vlčata, rodiče i přátele oddílu 
Plamen 

SEM-TAM BUL-VAR
PROČ NEDOŠEL?

26. září měla na klubovně proběhnout kla-
sická schůzka klasické vlčácké šestky vedená, 
tak jako vždy, Jelenem. Jenže, jak už pozorné 
čtenáře možná napadlo, zmíněný Jelen se na 
schůzku nedostavil. Dobře, asi to má nějaké 
racionální vysvětlení, řeknete si. Leč proč se tak 
stalo, do dnešního dne prokázáno nebylo. Poli-
cie i vedoucí orgány oddílu Plamen mlčí, proto 
jsem si dovolil podívat se celé záležitosti „pod 
sukni“ já sám. Jako první mě napadla, myslím, 
hodně chytrá myšlenka. Zeptal jsem se samot-
ného Jelena. „Spal jsem,“ odpověděl hlubokým 
hrdelním hlasem. A místo, aby to dovysvětlil, 
změnil bleskurychle téma konverzace na něja-
kou pitomost, myslím, že na holky. Podivné. No 
co, šel jsem pátrat dál. Na gymnaziální půdě 
jsem zastihl jeho otce, Jelena st. Ten řekl jen 
toto: „Kde byl, to nevím, ale všiml jsem si, že za 
poslední měsíc skoro nic nejí a pořád jen běhá 
po lesích.“ Chvíli jsem nad tím popřemýšlel a 
následně úspěšně kontaktoval podlužáckého 
zvířatologa, Karla Uhra. Ten se poté, co dokouřil 
doutník, k celé záležitosti vyjádřil následovně: 
„Kdy že sa to stauo? Dvacátého šestého září? 
Tak to je jasné. Šak na konci září přece probíhá 
jeuení říje. To má taký samec plnů huavu úpl-
ně iných věcí, než schůzky nejakých harantů. V 
techto dnech si jedinci vytvářá harémy říjných 
uaní a bojujá mezi sebů o jejich přízeň. Uákajá 
je pomocí huubokého hrdeuního huasu. Ne-
mosíte sa ale o vašého Jeuena strachovat, esik 
ho při sůboji nezabije jiný jeuen, bude v půuce 
října už zase úplně normální. A to pak přijde 
konečně na řadu naša chvíla,“ pronesl zasněně 
Uher a pohladil po hlavni svou brokovnici. 

Vačky

okénko do historie

28. říjen

8. říjne 1918 vznikl náš stát. Vzniklo Československo, takzvaná První republika. 
Zasloužily se o to nejvýznamněji tři politici Masaryk, Štefánik a Beneš. Ve dnech 
války tisíce Čechů, Moravanů a Slezanu bojuje za svého císaře Františka Josefa II. 
A nikdo moc nemyslel na samostatný stát. Ale tito tři ano. U konce války přebíhají 
tisíce Čechů a Slováků do ruského zajetí. A Masaryk v Rusku vybojuje naše legie. 
Které bojují za Masaryka a Cara. Vše pro samostatný stát. Naše legie byli ve Francii, 
Itálii a zmíněném Rusku. Na vladaře velmocí jako Anglie, Francie a další to udělá 
dojem. Ke vzniku také hodně dopomohl Štefánik protože mněl velmi dobré vztahy 
s prezidenty a králi různých velmocí. A konečně 28. Října 1918 Rakousko uznalo, že 
nehodlá s Čechy válčit a tak se tento den stal pomyslným dnem vzniku Českoslo-
venska. 

V. Tichý

mo do formy natřou dv vrstvy gelcoatu, který tvoří vnější povrch lodě. Na takto 
nachystanou vrstvu se může začít laminovat hlavní konstrukci skelnou tkaninou 
prosicenou epoxydovou plyskyřicí - pokud si nikdy něměl možnost laminovat, tak 
věř, že je to nezapomenutelné vůně. O dalším postupu tě již ale nemůžu informo-
vat, jelikož jsme se nedostali dále, ale pevně věřím, že do konce jara zde přibyde i 
zbytek zápisu a do oddílového inventáře krásná nová loď.

Na závěr zbývá snad jen vykopnout otázku: Jak máme naši loď pojmenovat?

zapsal: Kecka



Výroba lodě v hodonínském přístavu
21.10.2017

Naskytla se nám jedinečná pří-
ležitost vyrobit si skautskou pra-
mici P550. Jedná se o sedmimíst-
nou laminátovou pramici, která 
byla vyvinuta & rmou Trident pří-
mo na zakázku od skautů.  Loď je 
možné později osadit i plachto-
vím a využívat ji  jako plachetnici.

Na nádraží jsme se sešli v počtu 
pěti lidí - což není zrovna mnoho ale 
v Hodoníně se připojil ještě Vojta Ti-
chý.  V loděnici nás již čekal Pytlík - 
který nás provází stavbou celé lodě 
(ano, průběhový čas jsem použil 
správně). Ačkoliv jsme totiž původ-
ně plánovali, že loď stihneme vyro-

bit během jednoho víkendu, tak se stavba protáhla a v neděli odpoledne jsme měli 
sotva vylaminovaný trup. Napodruhé jsme jeli do Hodonína ještě v sobotu 18.11. 
(zároveň s roverským kmenem Rozbřesk, který se taktéž pustil do výroby pramice) 
s vidinou, že už by  jsme loď mohli  konečně dodělat, ale taktéž jsme nestihli vše.  
Pokud tě trpělivý čtenáři zajímá, jak se taková loď vlastně vyrábí, tak věř, že je to 
velmi složitý technologický postup, kdy je potřeba napřed natřít kopyto voskem 
a separátorem, aby z něj šla loď (po dlohém páčení) vůbec vyndat. Posléze se pří-

Milá vlčata, staří vlci, drahé vedení a rodiče,

podzim je po prázdninách druhým nejkrásnějších skautským obdobím. Všichni se pomalu 
vracíme do kluboven a se vzpomínkami na tábor vyjíždíme na Velkou podzimní výpravu. Po 
dobrodružném létě přichází pro nás všechny hektické období. Ladíme schůzky a výpravy a 
přehřátou hlavu plnou starostí uklidňujeme na procházkách v barevné podzimní přírodě.

Podzim je ve skautském roce rovněž plný nervozity. Členové vedení zakončují vzdělávací kur-
zy zkouškami. Někteří už to mají za sebou (gratulujeme Kanáre a WahošikaWí), jiné zdárný 
konec ještě čeká. Kromě mě ještě na úspěšné zakončení čeká Kecka, Jelen a Tomr. Nervozita 
také přichází vždy po náborech, kdy doufáme, aby přišlo co nejvíce nováčků. Letos jsme to 
opět zvládli, máme 12 nových vlčat. A nervózní jsme vždy na začátku skautského roku, kdy 
míříme opět do klubovny. 

Přeji tedy všem krásný podzim plný uklidňující podzim a úspěšný boj proti nervozitě.

náčelnice smečky vlčat Ema

Co se děje ve skautském světe? 

• Skauti uspořádali svou největší akci a to Závod přes tři jezy. Vodní i suchozemští skauti 
ale i široká veřejnost sjeli Vltavu v Praze. 

• V Praze se uskutečnila seminář pro vedoucí vlčat, světlušek a benjamínků s názvem 
Poradní skála. Zúčastnilo se ji 150 účastníků a přednášky se odehrávali ve Skautském 
institutu na Staroměstském náměstí. Z našeho oddílu přijel Káně, Řízek a Ema.

• Už dvacet let se prodávají dřevěné turistické známky. Za dvě dekády jich vzniklo skoro 
2 500 a přesto se vyrábí stále na původním místě, v Janovicích u Rýmařova, kde o nich 
najdete i venkovní expozici. Za vznikem stojí dva skautští vedoucí 

• Na Vysočině se uskutečnilo celorepublikové kolo Svojsíkova závodu. Víkendový souboj byl 
motivován Hrou o trůny. Účastnici bojovali například na hradu Lipnice, jezdili na lodích 
nebo plnili nejrůznější úkoly. Gratulujeme vítězným skautkám, družině Sasanek z Opavy, 
i vítězným skautům, družině Chamědů z Lubiny u Kopřivnice!

• Spustilo se přihlašování na Světové skautské jamboree, které se koná jednou za čtyři 
roky. Za dva roky se účastníci podívají do Západní Virginie v USA. Registrovat se mohou 
zájemci na stránkach https://www.jamboree.cz/ do konce října. 

Emuláda

V měsíci Prosinci narozeniny slaví:
Tofík (17), Váva (15), Trumpet (14), Aleš Horák (12) 



Objevitelská plavba o podzimních 
prázdninách 25. – 29. 10. 2017

Přes 40 plameňáků strávilo podzim-
ní prázdniny na chatě pod kopcem 
Strážná u Lelekovic.

Středa

Cestu osobákem jsme si zkrátili 
námořnickým testíkem v týmech 1 
Starý vlk a 2 vlčata. Po vystoupení v 
České jsme se vydali na chatu. Na-
konec se z toho vyklubala procház-
ka ne úplně nejkratší cestou. Večer 
ještě proběhla běhací hra Přípravy 
na odplutí, během které bylo možné 
se dozvědět, kdo byl u moře, letěl v 
letadle nebo rozdělal oheň jinak než 
sirkama.

Čtvrtek

Dopoledne vlčata pekla hady na ohni a měla program s Klikoušem a Řízkem. Na Staré vlky čekal důstoj-
nické výcvik během kterého bylo možné si i splnit některé činy. Odpoledne byl pak nachystán výcvik i pro 
plavčíky, kde jednotlivá stanoviště měli připravená Staří vlci a bylo možné si na nich splnit korálky. Večer 
přípravy na odplutí pokračovali školením o chování v krizových situací. To probíhalo skrze scénky, které 

Staří vlci vyrábějí ruční papír

Vlčata vytvořila stezku bosou nohou

měli jednotlivé dru-
žiny Starých vlků 
připravené a vlčata 
hlasovala, jakou mož-
ností z nabízených by 
se zachovala. Den uza-
vřel přehledový testík 
pro družiny o pro-
běhlých parlament-
ních volbách, diskuzi 
o apolitičnosti atd.

Pátek

Den odjezdu na moře 
v podobě dopolední 
vycházky k zadané-
mu cíli. Vše bohužel 
zhatil déšť a tak bylo 
zaveleno k návratu 
do přístavu a zbytek 
dopoledne proběhl ve 
znamení oblíbené hry Farář – vikář – kostelník (nebo Admirál – Ka-
pitán – plavčík?). Odpoledne bylo ve znamení rukodělného tvoření. 
Staří vlci vyráběli ruční papír a vlčata připravila po ostatní bosou stezku a vyráběla model lodi z kar-
tonu. Zbytek odpoledne probíhala rada orlích per a přípravy na sněm. Večerní sněm pak řadím nejen 
kvůli vysoké účasti k těm rozhodně povedenějším. Několik vlčat bylo pasováno do skřítkovských titulů, 
bylo uděleno dost činů (i když nutno uznat, že hodně z nich tvořili Kliky splněné ve čtvrtek dopoledne) 
a Tomzbr byl pasován na Lovce. Také bylo dost věcí k prodiskutování, které musela utnout až pozdní 

večerní hodina a únava.

Sobota

V sobotu po snídani proběhlo vylodění se se stavbou vesnice za neustá-
lých útoků domorodců. I díky spojení všech družin se nakonec podařilo vše 
řádně postavit a domorodce porazit. Po této hře se vlčata sbalila a zamí-
řila na vlak, zatímco Staří vlci vyrazili na zbytek dne na výlet vedoucí přes 
rozhlednu na Babím lomu. Večer potom probíhal v poklidnějším duchu při 
deskovkách, povídání a zpěvu. Z toho nás vytrhl jen závěr symbolického 
rámce pod zemí…

Neděle

V neděli nás měl čekat jen úklid a poklidná cesta domů. Proti byl ale ovšem 
silný vítr, kvůli kterému nešla elektřina včetně čerpadla na vodu. Takže jsme 
třeba umývali nádobí ve vodě po těstovinách. A ani vlak nejel tak jak měl, 
což jsme vyřešili nasednutím na bus a průjezdem přes Brno šalinou a na-
konec jsme domů dorazili skoro na čas.

 

Díky všem zúčastněným za povedenou výpravu.
Wahošika-wi


