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Jo březen, za kamna vlezem,
 C D C2
duben, ještě tam budem,
 Ami D Emi7 C
březen, za kamna vlezem,
 Ami7 D G
chvíli tam budem a pak zase pudem.

Než jenom pořád topit,
to se jdu radši opít.
Než přijde jaro zase
Opiju se tvou krásou jako prase.

Jak jsme tam spolu stáli,
řekla‘s ty kamna pálí.
Netlač se tolik na mně,
já na to, když nechceš, tak pro mě za mě.

Tak nám to vyšlo draze,
tiskli jsme se na mraze,
teď pijem s rumem čaje,
zatímco venku poznenáhlu taje.

Březen za kamna vlezem,
duben, ještě tam budem.
Březen, za kamna vlezem,
chvíli tam budem a pak zase pudem.

BŘEZEN
Petr Skoumal

Velká velikonoční výprava

Hrubá Voda
29. 3. - 2. 4. 2018

hlavní vedoucí SV: Kecka (732 343 852)

hlavní vedoucí vlčat: Ema (601 336 515)

sraz: ve čtvrtek 29. 3. 2018 v 6:50 hodin 
na vlakovém nádraží v Břeclavi

ubytování: na skautské základně v Hru-
bé Vodě

s sebou:  spacák, karimatku, oblečení na 
spaní, přezůvky do ubytovny,  teplé oble-
čení na ven, pohodlné oblečení dovnitř, 
dobré boty, případně náhradní převle-
čení, oddílové tričko, baterku, kartáček, 
pastu, zápisník, tužku, KPZ, uzlák, šátek. 
(kdo má), Světýlko, korálkový zápisník, 
Nováček, korálkový náhrdelník, vyšitou 
stužku šátek, zajištěný nožík

jídlo:

Každý Starý vlk vezme: jablko, oplatek, 
2 vejce (vařené), 3 klobásky, 3 cibule, 1 
brambor

jestřábi: 2 rozinky, 1 kg vloček, 2 konzer-
va hrachu, 2 protlaky, sůl

mloci: granko, zavař. okurky, 8 pudingů, 
3 plechovky kompotu, 4 marmelády

štiky: velká rama, pepř, 1 kg špaget, 2 
konzerva kukuřice, 1 kečup

program: vycházky do okolí, hry, tábor-
nické dovednosti

cena: vlčata: 500 Kč, SV: 600 Kč (režisté 
500 Kč)

návrat: Vlčata v sobotu 18:40 vlakem 
z Olomouce, SV v pondělí 12:40 z Olo-
mouce



Kalendář akcí 
Březen a Duben
23. 3. - Závěrečná oddílová schůzka
- 16:30 na klubovně
- po schůzce proběhne krátká oddí-
lová rada

24. 3. 2018 - Ukliďmě Břeclav
- dobrovolná akce
- sraz: 13:00 u Kojeňáku
- konec: 17:00 tamtéž

24.3 / 25. 3. Družinové výpravy
-družiny starých vlků budou mít jed-
nodenní výpravy do okolí Břeclavi

29. 3. - 2. 4. Velká velikonoční vý-
prava
- společná výprava starých vlků a vlčat
- pro vlčata bude konec 31. 3. 
- podrobné informace v e-mailu
- letos jedeme do Hrubé Vody - Smilov

6. 4. Oddílová rada
- od 15:45 rada s rádci
- od 16:00 rada funkcionářů

6. 4 . Oddílová schůzka
- 16:30 na klubovně

6. 4. Střediskový ZVAS
- pro všechna vlčata
- sraz: v 16.00 na klubovně
- konec: v 19.00 na klubovně
- s sebou: tradiční věci na schůzku

7./8. 4. - Středisková brigáda

28. 4. Závod vlčat a světlušek ve 
Znojmě
- informace budou upřesněny

SEM-TAM BUL-VAR
POKUS O VRAŽDU NADĚJNÉHO VEDOUCÍHO 
ŘÍZKA!

Z několika na sobě nezávislých zdrojů se k nám 
do redakce dostaly šokující informace o událos-
tech, jež se staly v Jeseníkách blízko Starého Měs-
ta pod Sněžníkem. Někteří si možná vzpomenou, 
že v těchto horách proběhla před pár týdny Velká 
zimní výprava, která byla velmi povedená. Sami 
účastníci však netušili, jaké měli štěstí, že tam s 
nimi mohl být i Řízek (†16), tedy pardon, (16). Ten 
je známý jako mladý a velmi nadějný vedoucí, 
který má našlápnuto ke slušné skautské kariéře. 
To si nejspíš uvědomoval i Vačky, který se prav-
děpodobně bál o své teplé místečko ve vedení 
vlčat. Neb stará pravda zní- staří, dávejte si na ty 
mladé pozor. A teď pojďme konečně k tomu, co 
se vlastně stalo. Týden před zmiňovanou výpra-
vou se trojice vedoucích (Kavka, Káně a právě Ří-
zek) rozhodla, že se půjde „rozjezdit“ ke Starému 
Městu. Druhý den jejich výpravy je ale zaskočil 
Vačky, který se nečekaně objevil na staroměst-
ské faře a vyloboval si, že Řízek půjde běžkovat 
pouze s ním, a  Káněte s Kavkou poslal na Kra-
lický Sněžník. Dobře věděl o Řízkových puchýřích 
a narozdíl od něj neměl v nohách 30 kilometrů 
z předchozího dne, proto se rozhodl, že vraždu 
provede netradičním způsobem- Řízka, zvaného 
též Schnitzel, uštve. Chytře si vzal jedinou mapu, 
aby ho Schnitzel musel slepě následovat. Vačky, 
čilý po několikadenním odpočinku a nadopova-
ný Jesenkou, vodil nebohého Schnitzela po ne-
prostupných mimoběžkařských trasách sužova-
ných vánicí, horským potokem, temným lesem 
a poslední kilometry ho dokonce donutil sundat 
si běžky a utíkat s nimi v ruce. Už to vypadalo, 
že se jedná o poslední chvíle Schnitzelova života, 
když se objevili Kavka s Kánětem a duchapřítom-
ně mu do úst nasypali hroznový cukr. Schnitzel, 
zvaný též Brav, je tedy naživu. Prozatím. Podle 
naší druhé verze zná Brav Vačkyho tajemství, 
že ukradl ze školy únikový plánek, a teď ho kvůli 
tomu vydírá. Myslíte, že si to Vačky nechá done-
konečna líbit? Nechme se překvapit.

Vačky

skauti bez lilie
3. 3. 2018

V sobotu 3.3. se pod vedením Káněte konala akce Skauti bez lilie, která patřila éře 
skautování před a během normalizace, a také byla konána na počest výročí 50 let 
našeho oddílu. Nejdříve jsme se podívali na hodinový F lm Skauti bez lilie, při kte-
rém mě zaujalo to, jak někteří dělali tajné skautské tábory, nebo to, že někteří se 
nestyděli veřejně prohlásit, že jsou skauti a vyhnuli se kriminálu. Po F lmu následo-
valo krátké občerstvení, ale tam mě toho zaujalo tolik, že bych popsal celý zápis je-
nom tímto. Po krátké pauze následovala debata s pamětníky o tom, jak to vypadalo 
se skautem u nás – v Břeclavi. Z pamětníků se tam sešli: Rolf, Robin, Pažit, Pajda, 
Pancho, Mican, Ajka a Jana Krejčí. Musím říct, že toto vzpomínání jsem poslouchal 
s velikým zaujetím. Nejvíce jsem byl zaujat asi „plameňáctvím“. Plameňáctví zna-
mená to, že když v roce 1989 padl komunismus a my se vraceli ke skautingu, tak ti 
mladší, co skaut nikdy nezažili, se vrátit pod Junák nechtěli, protože se jako skauti 
necítili. Vždy cítili, že jsou něco víc než pionýři, protože některé věci, které my jsme 
dělali, tak pionýři rozhodně nedělali, ale nevěděli, že ty věci jsou skautské. Cítili se 
jako Plameňáci. Také tam zaznělo, že tento pud z nich ani po vstoupení do Junáku, 
nevyprchal. A já si v té chvíli uvědomil, že to „plameňáctví“ jsem kdysi cítil také. 
Pravděpodobně jsem byl poslední generace, která to ještě cítila. Potom mě zaujala 

historie dívčího od-
dílu, o které jsem do 
této doby nevěděl 
nic. Třeba nejvíce 
mě překvapilo, že tu 
v  roce 1968 nějaký 
dívčí oddíl byl. Sko-
ro celou dobu jsem 
to natáčel na foťák, 
tak snad se někdy 
dočkáte toho, že to 
vyjde na youtube.

Kyli 



Hokejový turnaj na Apollu
3. 3. 2018

Letos se na nás konečně 
usmála štěstěna a za-
mrzlo Apollo. Ne že by 
za posledních deset let 
nezamrzlo, jen jsme ni-
kdy nedokázali dosta-
tečně rychle svolat tur-
naj, než zase rozmrzlo 
:-). Během týdne jsme 
zjistili, zdali je o hokej 
dostatečný zájem, a v 
pátek na oddílovce jsme 
domluvili sraz a  auto-
busy, kterými pojedeme. 
Na autobusáku jsme se 
sešli v počtu pěti lidí: 
Kecka, Tomzbr, Trum-
pet, Chrostík, Tomík 
a náhodný kolemjdoucí HUP, který sic zvolil stejného oře, protáhl svojí cestu až do 
Klentnice za babi a turnaje se tak dále nezúčastnil. V Poštorné se k nám připojil 
Sam(ička) a k velikému údivu Kecky nás u Apolla již vyčkával Váva, kterého ma-
minka sice nechtěla v pátek pustit, nicméně ji Váva nakonec přeci jen udolal. Ještě 
než jsme stihli odhrnout plochu vypůjčenou lopatou (prý že tam nebude sníh) tak 
dorazil ještě Miki, který už od rána brázdil s Cirou led v Lednici. Nakonec se tedy 
turnaje zúčastnili dva týmy po čtyřech - šest hokejistů a dva brankáři bez bruslí a 
hokejek, kteří se dělili alespoň o malý rýček. Zpočátku se počítaly branky a hrálo se 
po deseti minutových časech, avšak asi u patnácté branky jsme uznali, že počítat 
to není třeba a dále hráli jen pro radost. Cirka po dvou hodinách jsme ukončili náš 
turnaj a vydali se na kratičký výlet k Apollonovu chrámu. Poté jsme se již přezuli 
a uspořádali malý závod v klouzání do dálky. Tímto jsme zakončili náš malý turnaj 
a nasedli do autobusu (popřípadě k přítomným rodičům do auta).

Kecka

Milá vlčata, staří vlci, drahé vedení a rodiče,

jaro nám nezadržitelně klepe na bránu klubovny a pomalu mizí poslední památky 
na zimu. Letošní jaro bude pro náš oddíl slavnostní. Ponese se ve znamení oslav 
padesátého výročí založení oddílu. Vernisáž výstavy, na kterou bych Vás tímto rád 
pozval, proběhne 17. května  a následná oslava pak 19. května.

Na přelomu února a března jsme se zúčastnili dvou střediskových akcí. Nejprve 
jsme pořádali velké střediskové plavání na bazéně v Břeclavi, kterého se zůčastnilo 
celkem čtyřicet plameňáků, holek z trávy, roverů i zástupců z řad oldskautů. Víkend 
na to proběhlo střediskovéhé promítání F lmu Skauti bez lilie s následnou besedou 
s pamětníky, kteří nám pohovořili, jak se skautovalo za minulého režimu. 

O velikonočních prázdninách nás čeká společná velikonoční výprava starých vlků a 
vlčat tentokrát do Opatova na Třebíčsku.

Kecka

Co se děje ve skautském světe? 

Vypadá to, že český skauting roste jako z vody! Od roku 2006 vzrostl počet českých 
skautů a skautek o polovinu a letos překonal počet členů metu 60 tisíc.

Každý rok si 22. února připomínáme narozeniny zakladatelů skautingu - Roberta 
Baden Powella a jeho ženy Olave Baden Powellové. V tento den skauti slaví Den 
zamyšlení. I letos proběhl v celé řadě českých i zahraničních kluboven.

Náčelnictvo Junáka schválilo plán a priority své práce do roku 2020. Jednalo se 
například o tématu obsazování postu starosty, řešila se také problematika změny 
krojových šátků

Co takhle dřevěný skautský USB X ash disk? Právě jsou naskladněny ve skautském 
e-shopu.. Jako bonus je na každém nahrán velký balík skautských e-knih.

Skauti už postavili dvacátou školu v Africe. Je jí sbírková škola v Etiopii ve vesničce 
Tumticha. Junák se do projektu zapojil společně s organizací Člověk v tísni.

Emuláda

V měsíci Březnu narozeniny slaví:
Ema(25), Vevča(17), Tibor Vrána(12), Sam Herauf(12), Lukáš Su-
chyňa(12), Daniel Šálek(11), Dominik Meissner(10), Šimon Vaň-
ka(10), Miki Bartál(10), emil Savels(9)



Na sever

Tentokrát se s vámi podělím o zážitky z výletu do Northlandu, kam jsme se s Emčou 
vypravili, když si sem odskočila v lednu za teplem. 

Na Zélandu se na dálnicích může jezdit maximálně stovkou. To bylo na začátku 
dost překvapivé, protože State Highway 1 procházející Aucklandem je normální 
trojproudovka. Dost rychle nám ale došlo, že je to rychlost více než dostatečná, pro-
tože jak v ranní, tak v odpolední špičce se po ní popojíždí krokem. Ta stejná dálnice 
vede z Aucklandu až na sever k mysu Cape Reinga, což je nejsevernější místo Nové-
ho Zélandu, které se dá běžně navštívit. A dálnice tam končí kruhovým objezdem. 
Její značná část na sever od Aucklandu vypadá asi jako silnice z Charvatské do Led-
nice a čím víc na severu jste, tím víc je na ní mostů, na které se nevejdou dvě auta 
vedle sebe.
 
Samotný mys je magickým místem, o čemž svědčí i jeho název v maorštině Te Re-
renga Wairua, který v překladu znamená místo, kde duchové zemřelých vchází do 
podsvětí.  Zajímavé je, že místu neubírá na atmosféře ani množství turistů, kteří 
ho každý den navštíví. Pod mysem, na kterém mimochodem stojí malebný maják, 
se střetává Tasmanovo moře a Tichý oceán. Předěl je okem dobře viditelný, protože 
zde střetávající se vlny narážejí do sebe. V maorské mytologii je to označováno jako 
spojení mužského a ženského principu, díky kterému vzniká nový život. Z mysu je 
ale vidět daleko víc zajímavých věcí - třeba 800 let starý strom, kolem kterého duše 
zesnulých míří do podsvětí.
 
Na mysu jsem si uvědomil, jak jsou si všechny přírodní národy podobné. Jak doká-
zaly rozpoznat přírodní místa se silnou atmosférou a udělat z nich svá posvátná 
místa.

 Wahošika-wi

bodování starých 
vlků – Únor 2018

Poř. Přezdívka Součet bodů

1. Miki 116

2. Mlčka 114

3. Chrostík 109

4. Sam 89

5. Váva 82

6. Rudolf 61

7. Tomík 57

8. Dan 56

9. Trumpet 51

10. Honzík 50

11. Tomzbr 48

12. Zbojník 45

13. Jindra 37

14. Ondra 26

15. - 16. Vojta T. 24

15. - 16. Kuba 24

17. Jirka 23

18. Jáchym 21

19. - 20. Lukáš 12

20. - 20. Tibor 12

 

Poř Družina Body

1. Jestřábi 72.04

2. Štiky 62.58

3. Mloci 59.71

 
V únoru bylo celkem 7 akcí – 3 DS, 2 OS, 1 VZV a 1 OA

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

staří vlci: 7 akcí
20 bodovaných, Ø 64,75%

okénko do historie

Protektorát Čechy 
a Morava
16. Března 1939 – 9. Května 1945

Poté co Hitlerovi nestačilo pohraničí 
(Sudety), tak napadl celý stát Českoslo-
vensko. Anglie a Francie slíbily pomoc, 
která se však nedostavila. Sovětský svaz 
svou dohodu dodržel „Dojdeme, když 
dojde Francie.“ A tak byl jeden z nejvy-
spělejších národů odsouzen celou válku 
sloužit nacistické vládě jako továrna na 
zbraně pro ničení států, majetku a zabí-
jení nevinných lidí. Presidentem tohoto 
Protektorátu byl Emil Hácha člověk, kte-
rému věřil Hitler a Nacistické Německo. 
27. Května 1942 se u nás uskutečnil 
atentát na Reinharda Heyndricha. Kte-
rý změlnil dvě věci. Pohled spojenců na 
Čechy a Moraváky z poslušných oveček 
na Lvy, kteří bojují za svou vlast a pro-
ti útlaku. A Němci nás zase začali více 
nenávidět. Vypálili Lidice a další města 
či vesnice. 

Vojta Tichý


