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 Emi C D G 
1. Setři si tvář a slzí pár 
 Emi C D G 
   a neplač, co ti na nich záleží, 
 Emi C D G 
   přišla dnes chvíle a mně se zdá, 
 Emi G 
   :že dětské šaty jsou ti, přítěží, 
 C G 
   čas je odnáší. : 
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2. Šli jsme loukou a šli jsme strání 
   a dětství odletělo, Bůh ví kam, 
   má pestrost křídel a dívčích přání 
   :anebo jako kytka uvadá 
   v nočních zahradách.: 
 
 
 Emi D Emi 
Ref: :Dětství odletělo, Bůh ví kam, 
 Emi D Emi 
     zpátky nevrátí se, já ho znám.: 

Dětské šaty
Hudba a Text: Petr Kalandra Velká zimní výprava

Velké Losiny
3.-10. 2. 2018

hlavní vedoucí: Vlastimil „Pajda“ Kubát   
  (702 136 412)

doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem

sraz: v sobotu 3. 2. 2018 v 6.45 hodin na vlako-
vém nádraží v Břeclavi

ubytování: na faře ve Velkých Losinách

s sebou: spacák, oblečení na spaní, teplé oble-
čení, dobré boty, přezůvky do budovy, lžíce na 
jídlo, láhev raději termoska na pití, případně 
náhradní převlečení, hygienické potřeby (kar-
táček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), 
batůžek, výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůl-
ky a boty na běžky, oblečení – šusťáky nebo kal-
hoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhod-
né), spodky, lehčí šusťákovku (prodyšnou!) 
dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu 
nebo svetr rukavice, čepici, návleky na boty 
proti padání sněhu do bot

Omezené množství běžek, hůlek a botů bude 
možno zapůjčit na Duhovce

jídlo: jako obvykle každý něco vezme (bude 
upřesněno v později), část věcí nakoupíme 
předem a povezeme je autem, zbytek (pečivo 
apod.) budeme kupovat na místě… Jídelníček 
a to, co budou brát družiny bude upřesněno 
taktéž později.

program: hlavně výcvik na běžkách a výlety na 
nich v okolí Velkých Losin možné je sjezdování 
ve „Skiareálu Kouty nad Desnou“ - jen pro zdat-
nější lyžaře – ne pro úplné začátečníky, výpravy 
na sněžnicích, hry na sněhu i v klubovně…

cena: 2.000,- Kč (režisté 1.800,-), v ceně nejsou 
vleky

návrat: v sobotu 10. 2. 2018 16:40 na nádraží



Kalendář akcí 
na LEDEN
5. 1. 2018 Novoroční oddílová schůzka
-vede: Kecka
-od 15:45 rada s rádci
-od 16:00 rada funkcionářů
-16:30 na kluvovně
-Nepřítomnost na této OS je potřeba dopře-
du omluvit u svých rádců či vedení

6. 1. 2018 Zimní přechod Pálavy
-pro staré vlky (delší trasa z Popic)
-sraz: 7:25 na nádraží ČD
-cena: 70kč/35Kč
-zváni jsou i rodiče a přátelé oddílu Plamen

-pro vlčata (krtaší trasa z Pavlova) 
-sraz: v 8:55 na vlakovém nádraží v Břeclavi 
(ale jedeme autobusem do Pavlova 9:12)
-Návrat: v 16:28 vlakem z Mikulova
-Program: přechod Pálavy, nějaké hry, společ-
né povídání
-Co s sebou: 30 korun na cestu, teplé obleče-
ní, jídlo a pití na celý den.

19. 1. - Oddílová rada
-od 15:45 rada s rádci
-od 16:00 rada funkcionářů

20./21. 1. 2018 Družinové výpravy
-Družiny starých vlků budou mít jednodenní 
výpravy do okolí Břeclavi

26. 1. 2018 Závěrečná oddílová schůzka
-16:30 na klubovně

2. 2. 2018 Brigáda na domečku
-příprava lyží a materiálu na velkou zimní vý-
pravu, půjčování běžek a botů
-možnost zapůjčení omezeného počtu běžek

3.-10. 2. 2018  Velká zimní výprava
-vede: Pajda
-více informací na konci Sem-tamu
-pro staré vlky i vlčata

16. 2. 2018 Oddílová schůzka
-16:30 na klubovně

24./25. 2. - Sportovní den s holkama 
-garantuje Vevča
-pro staré vlky a oddíl V trávě

SEM-TAM BUL-VAR
KDO NECHAL ZAPLEJ PŘÍMOTOP?

Do schránky bulvárního novináře se dostala 
informace vod Bohouše, kterej byl fakt rozhoř-
čenej, a to kvůli zaplýmu přímotopu, jenž ně-
kolik dní čerpal elektřinu za střediskový peníze. 
V  pohodě, řeknete si, někdo ho zapomněl vy-
pnout, rozbije se mu držka a není třeba nic dal-
šího řešit. Jenže tak jednoduchý jako třeba život, 
recepty Ládi Hrušky nebo texty skupiny Kabát to 
není - viník totiž nebyl nalezen. Pátrání Bohou-
šova zástupce s  detektivními geny, Káněte, do-
sud nebylo ale vůbec úspěšný. Hele, zkusím na to 
přijít sám, řekl jsem si a vyrazil do „terénu“, čímž 
myslím střediskovej vánoční koncert. Tam bude 
skautů a tedy potenciálních podezřelých jak na 
Václaváku pod vocasem, přemýšlel jsem. A taky 
to tak bylo - celý kino bylo zaplníno lidmi v písko-
vě hnědejch košilích. Než jsem se stačil kohokoliv 
zeptat, zda by mi tuhle záhadu nevosvětlil, za-
čal někdo promítat fotky a v tu ránu mi bylo vše 
jasný. Vobjevil se zde muž, kterej měl vočividně 
jasnej cíl - dostat naše středisko na kolena. Kdo 
to byl? No přece K…Ka…Kan…Andulka! Jeho tak-
tika byla smrtící - pověděl totiž rodičům pravdu, 
a všem je přece jasný, že tu by nikdo slyšet neměl 
a ani slyšet nechce (proto taky nemá tento slou-
pek dle průzkumů kdoví jakej čtenářskej dosah). 
A co že jim vlastně řekl? Jak to bylo s hygienou na 
táboře. Kdo kromě táborníků spal v  matracích. 
Jaká byla práva pomocníků s  technickým záze-
mím (žádná). A mnoho dalšího. Zatím se žádnej 
masivní vodliv členů voddílů nátlakem rodičů 
nekonal, přičítám to však starostem s  Vánoci. 
Vod Novýho roku to, podle mě, začne. Děti zmizí 
a zbydou už jen ty účty za elektřinu. Co tím An-
dulka sleduje? Nevím. Jedno je však jistý - zbavte 
se ho, než bude pozdě! Jakýmikoliv prostředky, 
jestli víte, jak to myslím. Píši to SEM, protože 
SEM-TAM je jediný opravdu svobodný médium, 
v  němž názory nepodléhají cenzuře, šéfredak-
tor Andulka je zásadně proti ní. Ano, ano. Je to 
shodou okolností ten stejnej člověk. Lol. Už radši 
článek ukončím, ať vás ještě víc nezmatu. Jo a 
možná se ptáte, proč je text psanej v pražským 
nářečí, vy vidláci z Moravy? Proč ne.

Vačky

Zimní táboření
29.-31. 12. 2018

Letos jsme vyjeli na zimní 
táboření již tradičně ve čtyřech 
lidech, kromě mě se ale netra-
dičně zúčastnili Mlčka, Miki a 
Cira naše počty ještě obohati-
la Januškovic Rebeka. Louka v 
Podhradí bývá sice tradičně ro-
zoraná od prasat, letos jim ale 
nečekaně pomohli zemědělci s 
traktorem a protože na poora-
né louce prostě nejde tábořit, začali jsme hledat alternativu. Pajda nám naštěstí 
zjistil kontak na třebíčácké skauty, kteří mají tábořiště za studánkou. Ti nám tá-
bořiště i s tyčemi ochotně zapůjčili. Týpí s hromádkou dřeva jsme stihli nachystat 
akorát se soumrakem. Mlčka se pusil do pečení Ďábelského Pangásia a stihli jsme 
zahrát ještě dvě deskovky.

Druhý den jsme doplnili zásoby dřeva a vyrazili prozkoumat rakouskou stranu 
Dyje. Cira se ujal tohoto podniku a rozhodl se pro méně schůdnější, zato krásněj-
ší cesty. V půli cesty jsme prozkoumali úchvatnou vesničku Unterthürnau, krátce 
posvačili a po druhém břehu Dyje navštívily Grázlovu vyhlídku, následně jsme asi 
půl hodiny neúspěšně hledali kešku na mostě a za asistence „velice milého“ pána 
doplnili zásoby vody u studánky. Do týpí jsme se vrátili akorát s počátkem deště, 
který meteorologové slibovali přes celý den. K večeři jsem připálil pečené maso s 
brambory a smetanou, naštěstí to (když vynechám ještě přepepření) nebylo zase 
tak zlé - půlka se snědla. Po večeři jsme opět zahráli nějaké deskovky a nakonec 
jsem ještě přečetl několik povedených pasáží ze zapletalových Cvoků (také šílenců, 
co se zimy nebojí). 

V neděli jsme jen stihli sbalit, naložit auto, poděkovat motlitbou kmene Omaha 
za úžasné tábořiště (řekl bych, že je to bezkonkurenčně nejlepší tábořiště, na kte-
rém jsem kdy tábořil) a vyrazili na cestu domů. Týpí s dekami jsme rozvěsili u Ciry 
v práci a konečně šli přivézt trošku kouřové vůně i domů…         Kecka



Smečka vlčat na dopravním hřišti
25. 11. 2017

Dvacátého pátého lis-
topadu, v chladném a sy-
chravém dni, jsme se sešli 
v osm hodin na břeclav-
ské klubovně.

I kvůli nepřízni počasí 
nebyly naplněny odhady 
ohledně počtu vlčat, mís-
to dvaceti jich přišlo pět. 
I tak jsme si výpravu do-
kázali užít a čtyři přítom-
ní vedoucí alespoň ne-
měli tolik práce. Prvním 
programovým bodem 
výpravy byla dopravní in-
struktáž v podání hlasu 

Martina Dejdara a videí společnosti BESIP. Dozvěděli jsme se především, kdo je to 
chodec, nebo jak se má cyklista chovat na různých křižovatkách. Poté si děti zahrály 
dopravní pexeso, v němž přiřazovali značky k tomu, co účastníkům provozu říka-
jí. Až bylo vše hotovo, mohlo se vyrazit k dopravnímu hřišti u Racia, samozřejmě 
na kolech. Tam jsme si my vedoucí zahráli na policisty kontrolující vlčata, zdali se 
nedopustila nějakého přestupku. Pokud ano, náležitě jsme jim za to strhli body. 
Během těchto aktivit se k nám připojil Klikouš a okamžitě se přidal k policistům. 
Po odchodu z hřiště nás opustil Řízek a my zbylí vyjeli zpátky na klubovnu. Tam 
jsme se posilnili teplým čajem a studenou svačinou a tentokrát již bez kol odešli na 
procházku do lesa, kde proběhl Klikoušem vedený překážkový závod - jeho vítězové 

obdrželi hodnotné ceny. Až byli sou-
těžící dostatečně unavení, následo-
val opět přesun na klubovnu, kde 
se zahrálo několik deskových her a 
poklidil dvorek, neboť se zde měla 
následující den uskutečnit okresní 
rada Junáka. A asi kolem třetí ho-
diny odpolední jsme výpravu slav-
nostně ukončili a vydali se zpátky 
do svých domovů, nebo třeba ně-
kam jinam.

Vačky

Milá vlčata, staří vlci, drahé vedení a rodiče,

do nového roku vám přeji vše nejlepší a mnoho příjemných chvil strávených nejen 
s oddílem ale i přáteli a rodinou. Ať nezapomínáte, že i v zimě je venku stále krásně 
a že vyrazit ven z města, do přírody, nadýchat se trochu čerstvého vzduchu, má 
smysl.

Tímto bych chtěl všechny rodiče pozvat na náš tradiční zimní přechod Pálavy, který 
se uskuteční v sobotu 6. ledna. Na výběr je kratší i delší trasa. Bližší informace na-
leznete v kalendáři.

Věřím, že se rok 2018 vydaří, že bude lepší než roky předešlé a že nám bude s oddí-
lem i nadále dobře.

Za vedení oddílu
Kecka

Co se děje ve skautském světe? 

Skauti po celém světe letos opět roznášeli Betlémské světlo, které bylo zažehnuto 
v betlémské jeskyni, kde se před přibližně dvěma tisíci lety narodil Ježíš Kristus. 
Světlo si čeští skauti dovezli vlakem z Vídně. Nejprve do Brna a následně si jej 
skauti rozvezli do všech koutů republiky.

Po loňské premiéře jsme i letos konzumovali cukroví ve skautském. Kromě lilií tak 
můžete objevit perníčky ve tvaru týpí nebo podsady.

V pátek 15. prosince zemřel František Zahrádka, skaut, účastník protikomunistic-
kého odboje, mukl odsouzený komunistickou „spravedlností“ na 20 let, spoluza-
kladatel Muzea III. odboje a nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

Pátého prosince slavili nejen skauti Mezinárodní den dobrovolníků. Junák se do 
něj zapojil s kampaní #zadobrypocit . A spousta vedoucích zvěřejňovala na sociál-
ních sítích své důvody, proč jsou dobrovolníky právě v naší organizaci.

Emuláda

V měsíci lednu narozeniny slaví:
Úprka David (10), Jelen (17), Kanár (18), egon (15) 



Vánoční pozdrav od protinožců

Nazdar gambusíni! Letos mám trošku jiné Vánoce bez oddílové besídky a štedro-
večerního krmení zvířátek . Ani nedokážu spočítat po jak dlouhé době na nich 
nejsem. Vánoce jsou, myslím, tím čím jsou, i kvůli tomu, že jsou každý rok trošku 
stejné a některé věci k nim prostě patří. Ale to nám většinou dojde, až když ty věci 
nemáme (tak jako s tou besídkou a krmením). Doufám, že si všichni užíváte vánoč-
ní pohodu pod stromečkem a teď už pomalu usínáte obklopeni dárky. Napíšu vám, 
jak Vánoce vypadají tady.

Asi největší rozdíl je, že tady prostě 
není zima, ale začíná vrcholit léto a s 
tím je prostě vánoční nálada neslu-
čitelná. To ovšem nezabraňuje tomu, 
aby všude byla vánoční výzdoba ze 
sněhových vloček a pánů v červeném 
teplém kabátu. Dárky tady nosí Santa 
Klaus až 25. ráno a klasická zélandská 
rodina pak zamíří někam na pláž na 
piknik a blbnout do moře (my vyráží-
me za chvilku). Včera jsme si udělali 
normální českou večeři se salátem, 
lososem (kapra nevedou), řízkama a 
cukrovím. Což stálo dost improviza-
ce, protože jsme třeba museli dělat 
strouhanku ze starého chleba (rohlí-
ky nevedou), péct vlastní piškoty atd.

Užijte si zbytek Vánoc a každému 
zvlášť i oddílu jako celku jen to nej-
lepší do roku 2018.

 Wahošika-wi

okénko do historie

Bitva u Austerlitz

2. prosince 1805 se u vesničky  jménem Tvarožná sešly tři armády. Císařů Napo-
leona, Františka I. a cara Alexandra I. Napoleon je nechal, aby si vybrali výhodnou 
pozici. Pak na ně vedl útok, při němž předstíral ústup. Rusové i Rakušané se na to 
chytili a díky tomuto tahu je následně Napoleon rozdrtil. V bitvě se utkalo 75 000 
Francouzů, 16 000 Rakušanů a 75 000 Rusů. Před bitvou Rusové ustupovali od Víd-
ně až k Tvarožné. Kudy prošla Ruská armáda, tam nezbylo nic než spáleniště, vyra-
bované domy a vesnice. 

V. Tichý

bodování starých 
vlků – prosinec 2017

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Miki 98

2. - 3. Tomzbr 85

2. - 3. Váva 85

4. Kuba 83

5. Jindra 67

6. Dan 64

7. Honzík 54

8. - 9. Jáchym 48

8. - 9. Chrostík 48

10. Zbojník 47

11. Tomík 45

12. Vilík 42

13. Trumpet 41

14. Tibor 40

15 Mlčka 33

16. Rudolf 27

17. Sam 23

18. Jirka 22

19. - 20. Vojta 19

19. - 20. Lukáš 19

21. - 22. Egon 18

21. - 22. Ondra 18

 

Poř Družina Body

1. Štiky 56.67

2. Jestřábi 45.84

3. Mloci 39.6

 
V prosinci proběhlo celkem 6 akcí – 3 DS(Štiky 2), 1 
OS, Vánoční výprava a Vánoční besídka

Všudybylové (100%) –Miki, Váva
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Tomzbr, Kuba, Jindra
Akorátníci (50 – 74,9%) –  Chrostík, Tomík, Honzík, 
Zbojník, Dan, Jáchym, Tibor
Málobylové (25 – 49,9%) – Vilík, Trumpet
Nikdebylové (0 – 24,9%) – Egon, Ondra, Rudolf, Jirka,
Mlčka, Vojta T, Sam, Lukáš

staří vlci: 6 akcí
18 bodovaných, Ø 71,28%

kanároviny

Soběslav I. (1090-1140)
Byl nejmladší syn Vrati-
slava II. a Svatavy Polské, 
český kníže z rodu Přemy-
slovců, chvíli i držitelem 
brněnského a znojemského 
údělu.

Se svým bratrem Vladi-
slavem I. vedl vleklé spory, 
které se snažil usmiřovat 
polský kníže Boleslav III. 
Křivoústý a usmířili se až 

díky jejich matce Svatavě Polské. K usmíření do-
šlo popeleční středu roku 1125 měsíc před smr-
tí Vladislava I., který uznal Soběslava jako svého 
nástupce. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký 
jako nejstarší Přemyslovec, dokonce získal pod-
poru německého krále Lothara III. , který pozval 
Soběslava k projednání celé situace do Řezna. 
Když Soběslav odmítl, vytáhl Lothar s armádou 
do Čech. Lothar si sliboval snadné vítěztví, pod-
cenil Soběslavovy taktické schopnosti. Tažení 
skončilo katastrofálně, bitvou u Chlumce, Ota II. 
Olomoucký padl v boji, Lothar III. upadl do zajetí. 
Díky tomuto slavnému vítěztví Soběslav upevnil 
své pozice jak v knížectví tak v říši, stal se nejvyš-
ším číšníkem Lothara III., čímž dostal právo volit, 
říšského panovníka. V roce 1130 bylo proti němu  
spiknutí, protože se šlechtě nelíbilo, že vládl pří-
mo v Čechách i na Moravě, spiknutí bylo odha-
leno a  spiklenci byli kromě tradičního oslepení, 
také buď rozčtvrcení  nebo  byli lámáni kolem, 
což byla v Čechách novinka. Krátce po uklidně-
ní vnitropolitické situace měl několik potyček s 
polským knížetem Boleslavem III. křivoústým, 
který si snažil útokem na Čechy zlepšit chuť po 
velice nevydařené válce s Uhrami. Což ani válka 
se Soběslavem neskončila nijak slavně, vztahy se 
napravily a Boleslav umírá. V roce 1138 se zúčast-
nil dvorského sjezdu v Bamberku, kde si vymohl 
udělení Čech jako léna pro svého syna Vladislava. 
Šlechta nakonec přesvědčila, aby zvolil za svého 
nástupce jiného Vladislava a to svého synovce 
Vladislava II., protože si o něm šlechtci mysleli, 
že bude jejich loutka, což se nestalo. V roce 1140 
Soběslav I. náhle umírá. 

Kanár


