
   G Emi
1. Někde v dálce cesty končí,
   D C G
   každá prý však cíl svůj skrývá,
 Emi
   někde v dálce každá má svůj cíl,
   D C G
   ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil.

 G D Emi C
R: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já
 G D C G
   tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má.

2. Chodím dlouho po všech cestách,
   všechny znám je, jen ta má mi zbývá,
   je jak dívky, co jsem měl tak rád,
   plná žáru bývá, hned zas samý chlad.
R:

   Emi D G
*: Pak na patník poslední napíšu křídou
    C G D
   jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád,
   Emi F
   písně své, co mi v kapsách zbydou,
   C G D D7
   dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát, půjdu spát.

 G D G
R: 2x + [: veď mě dál, cesto má …   :]

Veď mě dál, cesto má
Pavel Bobek



Kalendář akcí 
Březen a Duben
Oddílový puťák 15. - 17. 6. 2018
- pro staré vlky
- vede: Tomr (606 461 359)
- Sraz: 16:00 na nádraží
- Cena: pod 15 let – 110 Kč, nad 15 let 220 Kč
- Návrat: v neděli kolem oběda
- Jídlo: každá družina si zajišťuje samostatně, 
ať už po skupinách nebo po jednotlivcích
- S sebou: klasicky na víkendovku - Spacák, 
karimatku, plachtu - bude se spát pod širákem
-každá družina alespoň jeden funkční vařič, 
zápalky

23.-24. 6. Předtáborová výprava
- pro stqré vlky
- jedeme připravovat louku na tábor
- s sebou: pracovní oblečení, spacák a karimat-
ku - budeme spát na louce
- bližší info v Tomto týdnu

14. 6. Schůzka s rodiči vlčat
- 17:00 na klubovně

18. 6. Schůzka s rodiči starých vlků
- 17:00 na klubovně
- vede: Kecka

28. 6. Nakládání batohů na klubovně
- od 15:00 na klubovně
- nakládání batohů starých vlků do dodávky

30. 6. - 15. 7. Tábor starých vlků
- pátek 6. 7. bude na táboře probíhat návštěv-
ní den pro rodiče a přátele oddílu s možností 
přespání ve vlastním stanu do sobotního 
dopoledne

13. - 22. 7. Tábor vlčat

Sem-tam bul-var
Pu-ťák

11.5.2018 se někteří odvážlivci z od-
dílu Plamen setkali na nádraží, aby 
se vydali na dalekou cestu až na pře-
daleké Brdo. Bez koupených lístků 
(důvod zatím nebude prozrazen) se 
vydali na cestu. 

Ta ubíhala celkem rychle, dokonce 
se ostatních držel i chorý Kanár. Až 
skupina došla k patě jejího cíle. Vy-
stoupala několik výškových metrů, až 
dorazila k jedné stařence, u které si 
Jeleň vyměnil těžké břemeno za lehčí 
a všichni dostali několik buchet. Ces-
ta pokračovala dále až k  místu, kde 
na ně čekal Hup, který se ale k puťáku 
nakonec nepřipojil (důvod neznámý). 
Celý namáhavý výlet byl zakončen 
odpočinkem a hromadným jezením 
zbylého jídla.

         Za celý puťák se ušly necelé dva 
kilometry. Z důvodu malého počtu se 
doputovalo pouze k Jeleňové babičce 
a klubovně s mezizastávkou u Hupa.
Jo a Tomr nesplnil čekatelky.
A vy se snažte příště přijít i na tak 
možná nepříjemnou věc, jakou je 
puťák.

Miki  

okénko do historie

8. květen 1945

Druhá světová válka byla 
jedna z  nejhorších událostí 
naší civilizace a zemřelo při ní 
kolem 60 milionů lidí. Veške-
rou německou snahu ukončila 
bitva o Berlín. Na tuto bitvu 
se těšila spousta lidí, protože 
znamenala konec války a pro 
mnohé odplatu za ztráty. Po-
slední marnou naději Němci 
vkládali do obrany Berlína, je-
hož osud byl již zpečetěn. Na poslední chvíli povolali do boje všechny 
muže od 12 do 66 let, aby bojovali za Říši. Těmto jednotkám se říkalo 
Volkssturm. Nicméně ruští vojáci již nebyli k zastavení a tyto jednot-
ky doslova převálcovali. Adolf Hitler pak zemřel nejspíše den před 
dobitím Reichstagu. Také nechal vytopit metro vodou z kanalizace a 
řeky, aby zabil všechny ruské vojáky v  něm, jenže tímto tahem po-
zabíjel hlavně své lidi uvězněné v chodbách metra. Někteří němečtí 
vojáci si už dávno uvědomovali marnost této obrany a tak to vzdali 
dříve. A když Sověti vyvěsili rudý prapor na Reichsrag, byl konec celé 
Velkoněmecké říši. 

Vojta Tichý



Kanároviny:

Lughnasad: 
Lughnasad:keltský svátek počátku sklizně, slaven většinou 1.8., v překladu slavnosti 
boha Lugha

Král a Královna v sňatek vstupují,
zatímco pole zlátnou a zrají.

Léta políbením dary
zahrady jsou obětovány

ústům Země.
Čarodějnice se slétají,

své síly spojují,
hostí je větrný vír,

nechť síla změní se v čin!
Splácení dluhů a sportovní hry,

zaklínání počasí,
požehnání dětem,

chleba na zimu pečeme.
Čarodějnice se slétají

své síly spojují
hostí je větrný vír,

nechť síla změní se v čin!
Ohně, tanec v kole,
dary země a ovoce,

obětuj a uctívej
ve stínů stínu.

Čarodějnice se slétají,
své síly spojují

hostí je větrný vír,
nechť síla změní se v čin!
Srpnové Slunce zbronzoví

zlaté děti zpívají
jiskry za soumraku,

pohádková říše v dosahu.
Čarodějnice se slétají,

své síly spojují,
hostí je větrný vír,

nechť síla změní se v čin!
Pán temnot v noci mizí,
světlo léta s sebou nese,

a s ním i vše zlé.
Čarodějnice se slétají,

své síly spojují,
hostí je větrný vír,

nechť se síla změní v čin!

Milí členové oddílu Plamen a přátelé oddílu,

Je to tak. Oslavy 50. výročí oddílu jsou deX nitivně za námi. Doufám, že jste si je 
stejně jako já náramně užili a nahlédli trochu pod pokličku historie našeho od-
dílu. Vyvrcholení oslav v Hájenka parku se odhadem zůčastnilo kolem pětset lidí. 
Musím říci, že mě taková účast příjemně překvapila Jsem rád, že má náš oddíl to-
lik spřízněných duší ať již z řad bývalých členů, či rodičů a přátel. Rád bych tímto 
pozval nejen rodiče starých vlků ale i případné zájemce na návštěvní den tábora 
starých vlků (viz. levá stránka).

Tábory nám již klepou na dveře. Letos se po pěti letech opět vydáme na tábořiště 
poblíž Oslavan u Brna, kde jsme tábořili několik let po sobě.  14. a 18. června pro-
běhnou na klubovně schůzky s rodiči, na kterých se máte možnost zeptat na cokoli 
k táborům.

Kecka 

Co se děje ve skautském světe? 

Junák hledá nejlepšího starostu. Tak se jmenuje výběrové řízení, které v červnu 
vypíše Náčelnictvo a má za cíl najít starostu, který Junáka prezentuje na veřejnosti.
 
V Belgii skončila pětidenní tradiční skautská akce Intercamp, které se zúčastnilo 
více než 500 českých skautů. 

Dětský kanál České televize ČT:D pořádá letošní prázdninovou hru a vyzývá oddíly, 
aby založili kešku v blízkosti svých oddílů a celé léto se o ni starali. A také zařídili 
dobrodružství pro děti a jejich rodiče.

V týdeníku Respekt vyšel obsáhlý článek věnující se skautské výchově a jejímu 
vlivu na pozdější získání práce.
 
Ústředí Junáka vypsalo několik výběrových řízení na nově zřízené pracovní pozice. 
Hledá se například koordinátorů programových projektů, koordinátora výchov-
ných zpravodajů nebo šéfa projektu Skauting pro školy. 

Emuláda

V měsíci červnu narozeniny slaví:
Matyas malega (9), Jan Horníček (9), Marek Peterka (11), Pavel 
Kučera (11), Kuba staněk (12), Jáchym vaňka (13), Honzík chlu-
mecký (14), Ondřej Průdek (15), Káně (24), Pancho (64)



Léto a zima v jednom týdnu
Na závěr našeho Novozélandského dobrodružství nás čekala zasloužená odměna 
v podobě 12 dnů strávených cestováním na jižním ostrově. Kdo jste někdy viděli 
nějaký cestopisný dokument o Novém Zélandu tak jste jistě zaslechli, že právě jižní 
ostrov je ten krásnější a navštěvovanější, lidé jsou tam vstřícnější a usměvavější a 
většina fotek které ze Zélandu najdete na internetu, tak prochází právě z jihu. 
Cestu na jih jsme tedy zahájili opět cestou letadlem a následným půjčením auta 
z půjčovny. Po těchhle „formalitách“ jsme se mohli vydat objevovat všude opěvova-
né krásy jižního ostrova.  A  průvodci rozhodně nelhali. Během poměrně krátkého 
času (12 dnů) jsme dokázali procestovat více než 3 000 kilometrů. Předpověď po-
časí nám moc nepřála (přece jenom už léto dávno skončilo), mělo nás čekat hodně 
deště a klasické podzimní teploty kolem 15°, ale naštěstí nás déšť zastihl asi jen 
během dvou dní a ve zbytku jsme si tak mohly vychutnávat ty krásy. A co všechno 
jsme tedy stihli vidět? Začalo to koloniemi tuleňů a krásnými jezery, které lemovaly 
vrcholky hor o mnoho přesahující naše nejvyšší vrcholy. Během dalších dnů jsme 
taky navštívily spoustu jezer a vodopádů, které díky svému ledovcovému původu 
vypadají opravdu nádherně. 

A říkáte si, co jsem v úvodu psal s tou zimou? I když většinu času nám počasí přálo 
a měli jsme krásných 20+°, tak ve dvou dnech nám byla zima až do morku kostí. Po-
prvé to bylo při naší cestě na Milford sound, což jsou takové novozélandské  ̀ordy, 
také zapsané na seznam UNESCO. Tyto  ̀ordy jsou úplně mimo civilizaci, nejbližší 
město je asi 120 km daleko. Na tomto  ̀ordu jsme si taky zaplatili cestu lodí tímhle 
 ̀ordem až na širé moře, během které jsme kromě krásných útesů mohli pozorovat 

taky hrající si del{ ny, kteří nám pluli takřka na dosah ruky.  A protože se doporu-
čuje jet hned první ranní lodí, tak jsme museli přespat až úplně v posledním kem-
pu uprostřed hor. V tu noc jsem vzpomínal jen na to, jak nám na pláži v létě bylo 
krásně. Letní spacáky moc nepodrželi, za to stan byl ráno pokrytý slušnou vrstvou 
ledu. Podruhé to bylo, když jsme se jeli podívat na dva nejznámější ledovce, které 
západní pobřeží jižního ostrova nabízí (když se taky podíváte na mapu JO tak uvi-
díte, že celé západní pobřeží jsou jen hory, zatímco východní je samá rovina plná 
vinohradů a sadů s ovocem). Bohužel se nám naskytly smutné pohledy na „ledov-
ce“, které v posledních letech hodně roztály. Jeden z nich i více než o 500 metrů za 
posledních 20 let.  Smutný pohled…  
I přes všechny tyto krásy jsme se oba ale těšili nazpět do našich, českých lesů, pro-
tože ty mají své velké kouzlo a krásu. Važme si jich, protože my můžeme potvrdit, 
že i v tomhle případě platí pravidlo Všude dobře, doma nejlíp…  

Bratr Wahošikawího

Oslavy 50. výročí oddílu
V sobotu 19. května vyvr-
cholily oslavy 50. výročí 
vzniku skautského oddílu v 
Břeclavi. 

V břeclavské synagoze byla 
již ve čtvrtek zahájena vý-
stava o historii břeclavské-
ho skautského oddílu, kte-
rou si přišly prohlédnout 
desítky jeho bývalých členů. 
V sobotu dopoledne pak 
byly v kině Koruna promít-
nuty dva X lmy - dokument 
o táboře z poloviny 70. let a mladší, hraný X lm, kteří natočili břeclavští skauti podle 
knihy J. Foglara Pod junáckou vlajkou.

Odpoledne oslavy pokračovaly srazem bývalých i současných členů, jejich rodin-
ných příslušníků a přátel v lanovém centru H-Park. Organizátorům se registrovalo 
170 členů účastníků, kteří během padesáti let prošli oddílem. O odpolední zábavu 
se postaraly hudební skupiny, které tvořili členové oddílu a celodenní program vy-
vrcholil zapálením slavnostního ohně.


