


Kalendář akcí 
Březen a Duben
20. 4.  společná OS s vlčaty
-16:30 na klubovně
-vede: Kecka

21.4. Dobrovolná cesta na Ivančenu
-akce je dobrovolná a určená pro starší 
skauty
-sraz: 6:56 na nádraží ČD
-cena: cca 380 Kč
-garantuje: Káně

28. 4. Závody vlčat a světlušek ve Znojmě
-sraz: 7.10 na vlakovém nádraží
.návrat: 18.30 tamtéž
-Cena: 150 Kč (100 Kč účastnický poplatek + 
50 Kč doprava)
.S sebou: drobnou svačinu (po závodu dosta-
neme jídlo), lžíci, pití na celý den, zápisník a 
tužku, hodinky, pláštěnku, pevné boty, kroj 
nebo oddílové tričko, žlutý šátek

28.4. Brigáda na klubovně
-pro staré vlky
-8:30 na klubovně
-budou se opravovat podsady
-garantuje: Kavka 

12. - 13. 5. Oddílový puťák
-Vede Tomr

17.5. Vernisáž výstavy v synagoze

19. 5. Oslava 50. výročí oddílu
-10:00 v lanovém parku Hájenka

26. - 27. 5. Brigáda v Senoradech
-aneb oprava podsad nekončí

23.-24. 6. předtáborovka

Vačky zmizel!!!
VAČKY (13?) JE JIŽ NĚKOLIK TÝDNŮ NE-
ZVĚSTNÝ. 
K nám do redakce se dostali rozporuplné 
zprávy vypovídající o důvodu jeho zmi-
zení, ale určit, co je pravda a co prach-
sprostá lež, je úkol hodný břeclavské 
policie. Jak jistě pozorný čtenář Sem-Ta-
mu ví, Vačky se prý pokusil zabít naděj-
ného skautského vedoucího Řízka, proto 
panují obavy, že se Řízek (16) pokusil o 
pomstu a Vačky to podle jistých zdrojů 
vytušil a ukrývá se v exilu. Podle zdrojů 
jiných ale byla pomsta vykonána úspěš-
ně, a tak nám bratři nezbývá nic než 
vyfasovat lopaty a vyhrnout nohavice. 
Problém je v tom, že Řízek vše důmyslně 
zapírá, tváří se jakoby, o ničem nevěděl 
a co víc- dokonce se směje se slovy „co 
to zas meleš za blbosti šašku.“ Taková 
neomalenost jen podpírá domněnky o 
jeho zločinné a prohnilé povaze, ra= no-
vaně skrývané za maskou nadějného 
vedoucího. Zcela jiný a mnohem méně 
drastický názor mají Vačkyho spolužáci. 
Tato nesourodá, pochybná a divná masa 
lidí tvrdí, že Vačky bere až přespříliš váž-
ně maturitu, což se projevuje tak, že je 
k  spatření jen na hodinách češtiny, ze-
měpisu a biologie a všechen svůj zbylý 
čas tráví zamknutý ve svém temném 
malém pokojíku v obklopení map, rost-
lin a schémat lidského těla. Prý je teď 
vyzáblý, má zakalené oči (od neustálého 
hledění na seriály) a jeví jemné známky 
vyšinutosti. Jeho nejbližší mají vážné 
obavy o působení maturity na Vačkyho 
psychiku. Ale nic z toho není takový pro-
blém jako to, že teď kvůli tomu musím 
za něj psát články do Sem-Tam bulváru. 
Milí čtenáři, vyjděte do ulic! Nalezněte 
Vačkyho! Nalezněte toho nejopěvova-
nějšího a nejzkušenějšího redaktora 
bulváru, kterého jste kdy znali! 

Hup

mezitím, co vlčata měla sněm. Poté jsme šli zpívat do velké místnosti. Zpívali 
jsme až do 23:30.

Dne 31. 3. 2018 jsme se po rozcvičce a vydatné snídani (rohlíky s marmelládou 
a kakaem) vydali na blízkou louku, kde probíhalo družinové vaření. Až na Mloky 
se jídla všem družinám povedly. Kolem 16:00 nás opustila vlčata. Poté jsme 
spontáně začali hrát schovku a hráli jsme ji do půl deváté. Kecka se v posled-
ním kole schval tak dobře, že jsme ho společnými silami našli až po půl hodině.

Dne 1. 4. 2018 jsme vstávali pozděj, neb byla neděle, Po snídani jsme měli v 
plánu vyjít na pruty, ale pak se to zvrhlo a šli jsme pro poklad (kešku). Měli jsme 
ji najít už první den podle jednoho příběhu. Měli jsme hledat čtvercovou zídku 
Všichni jsme hledali, až ji Miki našel. Tak jsme se všichni podepsali. Po chvíli 
kochání se na kešku jsme šli udělat lomené oblouky z plochých kamenů. Všich-
ni jsm dostali nějaké body. Už jsme si mysleli, že odejdeme, když Jeleň uviděl 
jeden starý vánoční stromeček a tak ho napadlo, že by se na něm dalo jezdit a 
udělat si spřežení. Tak jsme  tam na něm jezdili a udělali si takovou bobovou 
dráhu. Až Kecka zavelel odchod, odešli jsme na Severku. Ušli jsme asi 2,5 Km a 
narazili jsme na strmý kopec s říčkou. Pokračovali jsme dál po proudu říčky ze 
které Vávu napadlo udělat dalších několik říček. Ten kdo tam byl s námi, tak 
si udělal vlastní potůček. Na Severce jsme uklízeli budovu, pak jsme si zahráli 
deskovky a nakonec jsme si udělali hostinu ze zbylého jídla, Váva hlavně udělal 
domácí brambůrky.

Z kroniky přepsal Kecka



VELKÁ VELIKONOČNÍ VÝPRAVA SEVERKA
23.3. - 2. 4. 2018

Dne 29. 3 2018 jsme se sešli 
na nádraží ČD a v 6:30 jsme 
vyjeli vlakem směr Olo-
mouc, kde jsme vystoupili 
a jeli jsme do Hrubé Vody 
- Smilov. My jsme vystou-
pili v Hrubé Vodě a vlčata 
vystoupila o zastávku dál. 
My jsme dostali od Kecky 
informace, kam máme jít. A 
tak jsme se vydali po mod-
ré. Váva začal protestovat, 
že jdeme směrem do lomu 
a po pětset metrech do za-
kázané oblasti. Zde jsme překročili potok a měli jsme jít po cestě, ale my jsme 
se rozhodli, že půjdeme přímo do kopce, po 20 minutové cestě jsme došli na 
hřeben kpce, zde jsme potkali Jestřáby, a tak jsme se spojili a šli k našemu cíli, 
ale potom jsem se podíval na mapu a zjistil jsem, že jsme náš cíl přešli asi o 500 
metrů a už jsme se rozhodli, že se nebudeme vracet. Po tom, co jsme došli, tak 
jsme byly vysláni abychom udělali večeři, kterou jsme vařili 2 hodiny a byla to 
pudinková rýže. Po večeři jsme šli hrát s Vačkym (a vlčaty) hru s Tri= dy a pak už 
byla večerka.

Dne 30. 3 2018 jsme se 
v 9:30 probudili. vstávat 
jsme měli v 8:00, ale ve-
doucí zaspali. Po rozcvič-
ce byla snídaně, služba 
byla složena ze Štik a 
Mloka Tomzbra. Na sní-
dani byl chleba s vajíčko-
vou pomazánkou. Po sní-
dani dojeli Káně s Emou 
a vydali jsme se vstříc 
osudu. Po cestě jsme 
hráli spoustu her (ma-
ďarské klíště). Po návra-
tu jsme vyráběli linoryt, 

Milí členové oddílu Plamen a přátelé oddílu,

konečně je tady jaro a to znamená jediné. Jsou zpátky toulky přírodou, vaření na 
ohni, spaní ve stanu nebo pod širákem, dlouhé vysedávání u ohně nebo pozorování 
hvězd na louce. Věřím, že jsem vás trochu touto romantikou nalákala k nějaké akti-
vitě v přírodě, kterou si můžete užít se svou družinou nebo rodiči.

Společně nás na jaře čeká několik velkých akcí. Pro vlčata je to Závod vlčat a světlu-
šek ve Znojmě, kam vyrážíme na konci dubna se čtyřmi hlídkami. Držte nám tedy 
všichni palce, abychom dopadli co nejlépe a moc si to užili.

Ráda bych vás také pozvala na velké oslavy, které připomenou 50 let od vzniku 
našeho oddílu. Uskuteční se 19. května. Začneme v 10:00 v Synagoze a ve dvě se 
přesuneme lanového centra Hájenka. Na všechny se moc těším, až to velké výročí 
společně oslavíme.

Krásné jaro plné kamarádství a nového dobrodružství přeje všem čtenářům Sem-
Tamu

Ema, náčelnice vlčat

Co se děje ve skautském světe? 

Stovky skautů jako každoročně vystoupají na beskydskou mohylu Ivančena a 
připomenou si padlé skauty, kteří bojovali za svobodu během druhé světové války. 
Poprvé se také připojí se také poutníci z břeclavského střediska. 

V červnu odstartuje další ročník celostátní sbírky Společně proti leukemii, které se 
účastní roverské kmeny. V červených tričkách vybírají příspěvky za umytá okna na 
benzínkách. Přihlašování probíhá právě teď.

Česká televize odvysílala dokument o skautování v době normalizace s názvem 
Skauti bez lilie. Ten je možný zhlédnout na stránkách iVysílání.

Vznikla podpůrná skupina na facebooku s názvem Skautfórum, kam mohou 
vedoucí a činovníci psát své dotazy pro vzájemnou inspiraci, debatu, otázky a 
odpovědi.

Emuláda

V měsíci Březnu narozeniny slaví:
Jeleň(25), Miki(15), Jůn David(10), Kepert Robin(8)



okénko do historie

Druhá žena
2. duben 1810
Napoleon Bonaparte se opět oženil. Ten-
tokrát s dcerou rakouského císaře Františ-
ka I. Marií Luisou. Tato svatba měla jeden 
prostý důvod. Napoleon potřeboval mír, 
tak si musel vzít někoho ze zemí koalice 
proti němu samotnému. Ale musel se 
kvůli tomu rozvést se svou dlouholetou 
manželkou Jose[ nou. S Marií Luisou měl 
syna Napoleona II. neboli Orlíka. Ten však 
vyrůstal na rakouském dvoře u svého 
dědy Františka I. A mír, který byl předpo-
kládán ze sňatku, se nekonal, místo něj 
přišla další válka s koalicí.

Vojta Tichý

Letadlem jak vlakem do Prahy

Dneska se s vámi krátce podělím o zážitek z vnitrostátního letu z Aucklandu do 
Welingtonu, který je hlavním městem Nového Zélandu, i když má o 1,2 mil méně 
obyvatel než Auckland. Ve Welingtonu jsme měli v půlce března velký turnaj Clubs 
Nationals, který je mistrovstvím Zélandu klubů z obou ostrovů. 

Vnitrostátní letecká doprava je na Zélandu velmi rozšířená. Není se ani moc čemu 
divit. Když autem je to z Aucklandu do Wellingtonu minimálně 8 hodin…   Vzhle-
dem ke stavu dálnic, o kterých jsem psal minule, ale klidně i 11. Letedlem je to pak 
hodinová záležitost. Ze severu Zélandu na jeho jih pak mapy autem ukazují 29 ho-
din, jaká je realita, ale těžko říct. Na trase mezi Aucklandem a Wellingtonem pro-
bíhá každý den až 30 letů! Zpáteční letenka nás pak každého vyšla jen na nějakých 
116 novozelándských dolarů, což bychom rozhodně několikrát projeli na benzínu. 

Tomu všemu pak odpovídají i rozdíly mezi dlouhým mezistátním letem a tím vni-
trostátním, při kterém je to spíš jak někde ve vlaku. Žádná pasová kontrola, méně 
důkladná bezpečnostní prohlídka, míň místa na nohy, žádné jídlo v ceně letenky, 
žádné obrazovky na = lmy a na hry… Hlavně toho jídla mi bylo líto :). Další důvod, 
proč už se těšit na ten let nazpět do Čech…  

Wahošikawí

bodování starých 
vlků – BŘEZEN 2018

Poř. Přezdívka Součet 
bodů

1. Váva 114

2. Jindra 109

3. Tomík 105

4. Miki 91

5. Dan 86

6. Tomzbr 72

7.-8. Mlčka 64

7.-8. Chrostík 64

9. Zbojník 53

10. Ondra 49

11.-12. Honzík 48

11.-12. Rudolf 48

13. Trumpet 41

14. Kuba 35

15. Jirka 28

16. Vojta 27

17. Sam 19

18. Jáchym 15

19. Lukáš 12

20. Tibor 9

 

Poř Družina Body

1. Mloci 89,3

2. Jestřábi 84,4

3. Štiky 59,3

 
V říjnu bylo celkem 7 akcí – 4 DS, 1 OS, 1 OA 
a VVV

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

staří vlci: 7 akcí
20 bodovaných, Ø 66,61%

 G Ami D
1. Ta krásná dívka, co se bojí o svoji krásu,
 G Emi C G
   Athéna jméno má za starých dávných časů,
 Ami D
   odhodí _ étnu, hrát nejde s nehybnou tváří,
 G Emi C G
   kdo si ji najde dřív, tomu se přání zmaří.
 Emi D Emi C
R: Tak i Marsyas zmámen _ étnou věří, že musí přetnout
 G D C G D G
   [: jedno pravidlo, sázku a hrát líp než bůh. :]

2. Bláznivý nápad, snad nejvýš Marsyas míří,
   Apollón souhlasí, oba se s trestem smíří,
   král Midas má říct, kdo je lepší, Apollón zpívá,
   o život soupeří, jen jeden vítěz bývá.

R: Tak si Marsyas zmámen _ étnou věří a musí přetnout
   [: jedno pravidlo, sázku a hrát líp než bůh. :]

3. Obrátí nástroj, už ví, že nebude chválen,
   prohrál a zápolí, podveden vůlí krále,
   sám v tichém hloučku, sám na strom připraví ráhno,
   satyra k hrůze všech zaživa z kůže stáhnou.

R: Tak si Apollón změřil síly, každý se musel mýlit,
   [: nikdo nemůže kouzlit a hrát líp než bůh. :]

4. Ta krásná dívka, co se bála o svoji krásu,
   dárkyně moudrosti za starých dávných časů,
   teď v tichém hloučku v jejích rukou úroda, spása,
   Athéna jméno má, chybí ji tvář a krása.

R: Ty dy dy …  

Marsyas a Apollón
Marsyas


