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Emi C G D Emi 
Ve ztemnělých pokojích a dávných vzpomínkách 
C G D Emi 
hoří svíčky z dětských let a padá zlatý prach 
Emi C G D Emi 
a já slyším kroky na chodbách a klíče ve dveřích 
C G D G 
jak se otáčí a jak navždy zůstávají v nich 
C Ami C Ami 
Až je stíny spojí se sluncem i v nás 
 Emi C G 
léto skončí a já tě pozvu dál, 
 D Emi 
mé září, v pravý čas 
  

Emi C G D Emi 
Jednou zmizí napořád z těch zdí jen nevím kam, 
C G D Emi 
a všechny ty, co měl jsem rád, zas někde přivítám 
Emi C G D Emi 
už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný grál 
 C G D G 
a možná jsem nikdy nehledal, jen si to nalhávám 
C Ami C Ami 
Dívej, mraky plují se sluncem i v nás, 
Emi C G 
věř, i já se podvolím, 
 D Emi 
mé září, v pravý čas 
 
C Ami C Ami 
Až se stíny spojí se sluncem i v nás, 
 Emi C G D Emi 
snad přenesou mě na křídlech přes nekonečnou hráz 
 Emi C G D Emi 
a právě tehdy přivítám své září v pravý čas…   

Mé září
Interpret/autor: Johnny Cash, Rosanne Cash 



Kalendář akcí 
na ZÁŘÍ

3. 9. Zahajovací shůzka starých vlků
-16:00 na klubovně

7. 9. Oddílová schůzka
- 15:30 na klubovně

7. 9. Schůzka s rodiči starých vlků
- 16:30 na klubovně

7. 9. zahájení oddílového roku vlčat
- 16:00 na klubovně

8. 9. První výprava
- pro staré vlky, info na zahajovačce

14. 9. Oddílová rada

15. 9. Výstava v Praze
- dobrovolná akce vedená Kánětem
-viz. dále v Sem-tamu

21. 9. Oddílová schůzka
- 16:30 na klubovně
- vede Tomr

22./23. 9. Družinové Výpravy
- výpravy starých vlků do okolí Břeclavi

27. - 28. 9. Vlčácké přespání na klubovně

28. 9. Oddílová rada

5. 9. Oddílová schůzka
- 16:30 na klubovně

12. 10. Oddílová rada

13./14. 10. Družinové Výpravy
- výpravy starých vlků do okolí Břeclav

Celoroční bodování 
starých vlků 2017/18

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Miki 681

2. Váva 552

3. Mlčka 487

4. Chrostík 469

5. Tomzbr 458

6. Dan 447

7.-8. Honzík 437

7.-8. Jindra 437

9. Tomík 428

10. Rudolf 399

11. Trumpet 375

12. Kuba 371

13. Zbojník 349

14. Samička 311

15. Jáchym 287

16. Ondra 269

17. Vilík 230

18. Vojta 227

19. Tibor 184

20. Egon 162

21. Jirka 152

22. Lukáš 140

 

Poř Družina Body

1. Štiky 386,17

2. Jestřábi 372,75

3. Štiky 319,13

 

plétající se mezi nimi, viděli jsme jezera pod útesy, horské potoky a na nich 
plno vodopádů, stáda červených jelenů čítajících desítky jedinců, divoké 
“slepice“ vydávající vtipné zvuky, prostě divočinu do které zasáhl člověk jen 
tím způsobem, že po ní chodil. Vydali jsme se dál na sever. Projeli městem 
Inverness a stočili se směrem k Isle of Skye. Přesto, že jsme byli mnohem 
lépe vybavení než při naší první výpravě, na Skye to prostě nestačilo. Proži-
li jsme přímo extrémní túru. Začala horskou cestičkou vedoucí po skalách 
padajících přímo do moře. Celou cestu nás bičoval déšť vanoucí od moře a 
promokli jsme ještě mnohem víc než kdy před tím. Do rána nic neuschnulo 
a tak jsme začínali již v mokrých botách, ale vyrovnala to nezaměnitelná 
atmosféra cesty, v horách leželi cáry mlhy a my se cítili jako v pohádce. Skye 
je na západě Skotka, je tam velké množství nádherných míst jako Kilt rock, 
Neist point, Fairy pools, nebo Old Man of Storr, jenže je tam pěkně dva dny 
v týdnu a vidět to v celé své kráse se jen tak někomu nepovede a ani nám se 
to nepovedlo. I přes nepřízeň počasí jsme se vydali k již zmíněným skalním 
výběžkům nesoucím název Old Mann of Storr, lezli jsme na skalní masív 
The Storr skoro vodopádem, báli se o své životy při téměř horolezeckých 
výkonech na skalních útesech a zvládli dojít až k těmto nádherným přírod-
ním úkazům. Byl to zážitek jaký se jen tak nezopakuje a když jsme stopli 
Čechy kteří nás z Portree dovezli až na farmu (vzdálenou 350 km) tak už 
jsme nemohli být víc šťastni. Celkem jsme nastopovali asi 1300 km a na-
chodili tak 160 km a přesto jsme viděli jen malý zlomek Skotska v kterém 
je nepřeberné množství krásných míst. A na závěr vtipná tečka. Po návratu 
z této náročné výpravy na farmu, přispěchal Vačky s knihou v ruce, byla to 
kniha o Isle of Skye otevřeli jsme ji a asi hodinu jsme žasli nad tím jak je to 
tam krásné když je pěkně :D

Tevagion



skotsko
Ani nevím jak se to stalo, ale najednou jsem byl já, Vačky a čtyři naši ka-

marádi na farmě ve Skotsku, vstávali jsme ve čtyři ráno, dřeli do morku kos-
tí, nechali na sebe řvát: Faster!, Faster!, naučili se rozeznávat asi sto mili-
ónů odstínů malin a velikostí jahod, poznali ,co je to žít na vlastní pěst a 
v neposlední řadě jsme vydělali HROMADU peněz a vrátili se domů s úsmě-
vy ve tváři. Ale o tom já nechci mluvit, chci mluvit o tom co jsme dělali tu 
druhou polovinu měsíce který jsme strávili na severu britských ostrovů. To 
už nám naši zaměstnanci nechtěli dát práci (prej jsme byli moc pomalí a 
kdesi cosi), a tak jsme se rozhodli netvrdnout v našem karavanu a vyrazili 
jsme putovat napříč Skotskem. Naše první výprava směřovala do národní-
ho parku Loch Lomond and the Trossachs. Z dní volna v kterých jsme navští-
vily nádherná města a dokonce pláže v St. Andrews, jsme již byli naučení 
neutratit ani libru za velmi drahou veřejnou dopravu a tak i teď jsme zvolili 
dopravu stopem. Musím říct, že to byla jedna z nejlepších částí putování, 
lidé ve Skotsku jsou vesměs velmi přívětivý a do 20 min nám téměř vždy ně-
kdo zastavil, svezli nás sestřičky, ochránci životního prostředí, chirurgičky, 
média, učitelé v nápravně pro mládež, horolezci a mnoho a mnoho velmi 
zajímavých lidí s kterými se velmi dobře povídalo a z nichž mnozí mi na-
vždy zůstanou v paměti. Našim cílem byla mountain bothy, ležící na břehu 
jezera. Tyto mountain bothies spravuje asociace a jsou to chatky v kterých 
člověk může zcela zadarmo přespat, těch jsme využívali po celou dobu na-
šeho putování a vlastně jsme podle nich vybírali kam daný den dorazíme. 
Na této první výpravě jsme byli velmi nepřipraveni do bothy jsme dorazili 
asi v jednu ráno (po 150 km autem a 35 km pěšky) a naši spolubydlící neby-
li zrovna nadšeni. Neměli jsme dokonce ani karimatky, takže jsme další den 
ráno byli celý rozbolavělí a navíc začalo pršet, samozřejmě že jsme neměli 
pořádné boty ani nic a všechny naše věci byli hned mokré, naštěstí další bo-
thy byla velmi blízko a tak jsme se do ní schovali a rozhodli se rozdělat oheň. 
Byla to nějtěžší zkouška v rozdělávání ohně jakou jsem kdy podstoupil, ono 
když je všechno buď mokré nebo živé a člověk do toho i potom co to po ho-
dině konečně chytne musí ještě další hodinu foukat aby to hned nezhaslo, 
není to žádná sranda. Taky náš triumf náležitě ocenili němečtí vojáci, kteří 
přišli po nás a odměnili nás polévkou. Další den bylo nádherně a my koneč-
ně spatřili to modré jezero obklopené zelenými horami. Procházet se Skot-
skou krajinou mě pokaždé udělalo instantně šťastným, stačilo jen chodit 
rozhlížet se a žasnout. Další výprava mířila do Cairngorms, kde jsme strávili 
asi 3 dny. Vylezli jsme na vrchol Lochnagar a spatřili něco co jsem jakživ 
neviděl. Všude až kam oko dohlédne byli jen hory, samé hory a údolí pro-

Milá vlčata, staří vlci, drahé vedení a rodiče,

Prázdniny nám již skončily a kromě školního roku začíná i rok skautský. I letos jsme si pro vás 
připravili spoustu zajímavých akcí, o nichž se dozvíte v kalendáriu nalevo. 

Rád bych pozval rodiče starých vlků na schůzku určenou speciálně pro ně. Bude se konat 
v pátek 7. 9. od 16:30 na klubovně a můžete si na ní vyzvednout ztráty a nálezy z tábora, 
dozvědět se více o fungování oddílu během následujícího roku, či se zeptat na nejasnosti 
ohledně oddílu apod.

S přáním poklidného začátku nového skautského roku

Kecka

V měsíci Září narozeniny slaví:
Šil Jiří (8), Radovan(12), Kavka (24)

Pojeď na unikátní výstavu do Prahy! 
 
…  Dnes skončila nejstrašnější událost v našich životech, světová válka, a začíná období nového 
svobodného státu Československého. Skautky a skauti, konejme službu ve prospěch naší nové 
vlasti! Je třeba dosti tvrdé práce. Rakouským úřadům nemůžeme věřit, roznášejte proto poštu 
sami…  

28. říjen 1918 
 
100 let uplyne od založení Československé republiky. Skauti byli ihned po jejím uznání při-
praveni pomáhat nové vlasti a vykonávali poštovní službu na území Prahy. Výstava Pošli to 
dál v poštovním muzeu v Praze tuto událost připomíná. Pojeďte s námi ji navštívit a připo-
menout si i ukázat, jak skautské hnutí dokáže být prospěšné.
 
Sobota 15. 9. 2018 

Sraz: 6:50 na nádraží ČD Břeclav

Program: 
• návštěva výstavy Pošli to dál
• připomenutí 80 let od úmrtí A. B. Svojsíka u jeho hrobu na Vyšehradě

Cena: jízdné (záleží na počtu cestujících) na vlak i MHD, 10 Kč vstupné,

Příjezd: v sobotu k večeru (dle domluvy na místě)
Prosím, všechny, kdo chcete s námi jet, napište Káněti na:  kane94@centrum.cz  do 13. 9. 
2018 nebo volejte na: 603 368 668 (STS)



DETEKTIV SLANINA
ČÁST 1.

„A proto bych nikdy dobrovolně nejel k moři.“ „Seš srab. Pamatuješ, jak ses tehdy 
bál těch psů? Seš srab.“ Svižným krokem za sebou dva spolužáci ze střední, Kuba 
Sušnier a Jakub Kuškeník, nechávali polní cestu obcházející rybník poblíž Otnic. Byl 
vlažný pozdně letní večer, asi půl deváté. Obrysy stromů okolo rybníka se pomalu 
rozmazávaly a mizely v  jeho tmavé hladině. Tlumený rozhovor Kuby a Jakuba se 
mísil se štěkáním Jakubova psa a ztrácel v silném větru. Po obloze plul divný mrak. 
Kam nebo odkud tihle kluci šli, nevím, podstatný pro příběh je totiž jediný okamžik 
jejich procházky.

„Cos tam našel, Jacku?“ zavolá na psa hrabajícího v zemi Jakub Kuškeník. „To ne,“ 
vykřikne Kuba Sušnier a seběhne z cesty do lesíku k psovi. Ten hrabe stále intenziv-
něji a se zájmem očichává lidské kosti potažené ještě zbytky svalů a kůže. S dlaní 
přitisklou na nose se Kuba obrátí na Jakuba  a znechucen řekne: „Tý mrtvoly je víc 
ve vzduchu než v zemi.“ „Počkej, to fakt našel člověka?“ „Jo, vypadá to jako chlap. 
Pojď se podívat.“

Konstantní obraz řepkového pole neustále ubíhal za skly policejní Škody Yeti. „To 
si ze mě děláš srandu, ty sis zapálila?“ otočil se rozčilený detektiv Slanina na mla-
dou zaučující se policistku Marii. „A? Otevřela jsem okýnko. Nechcete spíš říct, co 
jste to sakra pustil? To je jakože hodně alternativní.“ Detektiv Slanina zvedl z při-
hrádky obal od cédéčka a přečetl: „Nature live recordings- Rainforest. Nemám rád 
hudbu. Ale ani ticho.“ Marie i Jirka Prototyp, rozvalitý policista sedící na místě spo-
lujezdce, se rozesmáli. „Ještě jsem neslyšela, že by někdo neměl rád hudbu,“ řekla 
Marie a Jirka souhlasně pokýval obrovskou hlavou. „Je toho všude hrozně moc. Mi-
liony kapel, miliardy písniček. Jako nějaká světová pandemie. Lidi už nejsou schop-
ni přežít bez hudby. Jsou úplně zdrogovaní. Dojdou z práce a hnedka si musí něco 
pustit, jinak by snad zkolabovali. A to jim v té práci celý den vyhrává rádio. Před 
spaním musí taky něco poslouchat, aby vůbec usli. Že to tak máš, Marie?“ pronesl 
detektiv Slanina za vřeštění opic, zpěvu kolibříků a kvákání žab. „Jo. Některý kapely 
jsou ale tak dobrý, víte. Poslouchat je je prostě úžasnej zážitek.“ Do hovoru se vmí-
sil Jirka Prototyp: „A proč vám vadí i ticho?“ „Když je ticho, slyším tlouct své srdce,“ 
řekl detektiv Slanina a Marii se nepodařilo potlačit smích.

„Helena Čechová, věk třicet pět let, povoláním pošťačka, vdaná za Pavla Čecha, 
oba bydlištěm Bošovice Lipová 1. Bezdětná. Doba úmrtí asi před měsícem. Způsob 
smrti zatím neznámý a nebude snadné jej určit, tělo je ve stavu značného roz-
kladu, ale zatím to nevypadá na žádné vnější poranění.“ Detektiv Slanina lehce 
vypoulil oči a se znepokojením řekl: „Říkáš, Vasile, že zemřela před měsícem. To 
do té doby její zmizení nikdo nenahlásil? Rodina? Manžel?! Musíme ho okamžitě 
najít!“ „Za čtvrt hodiny máme padla,“ opáčil policejní lékař Vasil a detektiv Slanina 
se podíval na nástěnné hodiny a souhlasně přikývl. „Tak zítra.“

Vačky

Narcisy
Wiliam Wordsworth

(překlad J. Vrchlického)

Já bloudil samotný jak mrak,
jenž hory doly přelít si,

vtom zástup upoutal můj zrak,
roj, hejno – zlaté narcisy;
tam u jezera, pod stromy

vítr jim kýval hlavami.
Věčné jak hvězdy, které svítí

a v mléčné dráze blikají,
táhly se v nekonečné síti

nad zálivem hned při kraji:
vidím jich sta a tisíce, 
hřívy se vlní od tance. 
Tančily vlny, jiskření

vedle nich neměly však dost:
ať básník cítí nadšení,

že má tak skvělou společnost;
hleděl jsem… hleděl… nemyslel

na poklad, který jsem v nich měl.
Často však, v křesle před krbem,

zadumán, nebo z prázdnoty,
vnímám je vnitřním pohledem,

který je darem samoty:
a srdce štěstím výskne si
a začne tančit s narcisy. 


