
D
Bílý motýl 
 G
sek‘ sebou o asfalt 
a hvězdy se pohnuly 
 D
a hvězdy se pohnuly 

Bliká a svítí 
nad cestou červená 
byl první co z nebe spad 
byl první co z nebe spad 

Malý a křehký, 
ten motýl byl sebevrah 
jen děti se nesmály 
jen děti se nesmály 

Emi C D G D
Kde   je   ta   síla
Emi C D G D
Kde   je   ta   síla
Emi C D G D
Kde   je   ta   síla

Motýlí výkřik a rána 
a buďte tu veselí 
jen jeden se otočil 
jen jeden se otočil 

Jak střepy pro štěstí 
do kapsy dal si ta křídla 
a ruce si pořezal 
a ruce si pořezal 

Vzlétl a pochopil 
a dal slovům správný řád 
a děti tleskaly 
a děti tleskaly 

Kde je ta síla 
kde je ta síla 
kde je ta síla 

Vzpomíná na lidi, 
co pro pravdu do ohně šli 
někdo se rozčílil 
někdo se rozčílil 

Podává ruku a světlo, 
a světlo v očích má 
kdo to tu nešetří 
kdo to tu nešetří 

Motýlí přání a slib 
a hvězdy padají 
děti se usmívaj‘ 
děti se usmívaj‘ 

ČP 8.
Hudba a text: Jaroslav J. Ježek



Kalendář 
akcí na Říjen

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

12. 10. Oddílová rada

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

19. 10. Oddílová schůzka
- 16:30 na klubovně

21. 10. Skautská lípa svobody
- dobrovolná akce pro všechny

26. - 30. 10. Velká podzimní výprava
- pro staré vlky

26. - 28. 10. Podzimní výprava
- pro vlčata

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

9. 11. Oddílová rada

10./11. 11. Družinové Výpravy
- výpravy starých vlků do okolí Břeclav

16. - 18. 11. Rádcovský kurz
-  účastníci obdrží pozvánku

23. 11. Hra ve městě
- Pro staré vlky a spřátelené oddíly

17. 11. Vycházka do lesa s odborníkem
- pro vlčata

Sem-Tam Bul-Var
Skorosmrtelná nemoc
Skautským světem se šíří nová nákaza. Zatím 
není jasno, jestli je virového nebo bakteriální-
ho původu. Tato nemoc zasáhla i ty, u kterých 
se příznaky neočekávaly.

Docházka některých nakažených se blíží k 
nule. Odborníci říkají, že nemoc vyvolává 
složení programu, které vás v mládí nasytí a 
v pozdějších letech se tato nasycenost pro-
mění v psychickou poruchu. Nebojte se, ne-
moc není nakažlivá. Z vlastní zkušenosti vám 
můžu říct, že pokud nad chorobou zvítězíte, 
dříve nebo se vám dostane zaslouženého pro-
gramu, který jste ještě nehráli, a dá vám chuť 
do vašeho skautského života. Jak ji léčit se mi 
nepodařilo vypátrat, neboť vědci z francouz-
ského Cernu důležité informace tají. Pokud 
cítíte výskyt této nemoci, měli byste co nej-
dříve navštívit své rádce a vůdce, protože jen 
ti můžou šíření zastavit.

Miki

Velká zimní výprava
Do jarních prázdnin je sice ještě daleko, ale již 
teď víme kam pojedeme. Máme zamluvenou 
chalupu A-TOM (Asociace turistických oddílů 
mládeže) v Janově nad Nisou v atraktivním 
prostředí Jizerských hor, kam pojedeme s od-
dílem vůbec poprvé. Místo slibuje bohatou 
sněhovou nadílku, lyžovat se dá i v nedale-
kém Bedřichově. Celková kapacita je 30 míst. 
Během října musíme však zaplatit zálohu, a 
proto, prosíme rodiče o předběžné přihlášky 
- buď elektronicky přes systém přihlašování 
Duhovky - vyberte přihlášení na tábory a zde 
Jarní prázdniny v Jizerkách. Nebo e-mailem 
přímo vedoucímu akce - Pajdovi - pajda.du-
hovka@gmail.com. Během měsíce října také 
budeme vybírat zálohu 1.000,- Kč.

Mrkvovo jablečné muffiny
Taky znáte ten pocit, když dojdete domů ze školy či z družinovky a nemáte doma 
nic k jídlu? Nebo si chcete něco uvařit, ale nevíte co? Nebo naopak se vám zdá ten 
recept, který vypadá tak báječně, těžký? Taky je tu možnost, že nemáte nic na práci 
a čtete prostě říjnový Sem – Tam a články v něm, abyste se zabavili. Ano? Rubrika 
Recepty mého srdce se nezabývá ničím jiným než jídlem. Každý měsíc zde najdete 
inspiraci k vaření. 

Vůbec se toho nemusíte bát. Žádný recept nebude nějak moc těžký a troufám si 
říct, že každý podle něj zvládne uvařit. Pokud si však na recept netroufáte sami, 
poproste staršího sourozence, rodiče nebo prarodiče. Určitě vám někdo z nich rád 
pomůže.

Jako první jídlo si upečeme jednoduché mrkvovo-jablečné mu9  ny. 

Na přípravu těsta pro 12 mu9  nů budeme potřebovat tyto suroviny: 

• 2 vejce
• 100 gramů nastrouhané mrkve (zbavené přebytečné tekutiny)
• 100 gramů nastrouhaného jablka (zbaveného přebytečné tekutiny)
• 150 ml oleje
• 150 gramů hladké mouky
• 100 gramů krupicového cukru
• 1 lžička mleté skořice
• 1,5 lžičky prášku do pečiva.

Když budeme mít přichystané všechny suroviny, tak si necháme předehřát troubu 
na 180 °C. Následně si v míse prošleháme vejce a vmícháme nastrouhanou mr-

kev, jablko a olej. K důkladně 
promíchané směsi přidáme 
zbytek surovin a vytvoříme 
těsto (pokud bude moc říd-
ké, přidáme mouku). Takto 
připravenou hmotu rozdě-
líme do mu9  nové formy 
(předem vymazané nebo 
vyskládané papírovými ko-
šíčky), nebo do silikonových 
formiček, a pečeme 18–20 
minut dozlatova. 

Příjemné pečení přeje Řízek



Prágl
V sobotu 15.9.2018 se činovníci našeho střediska spolu s historikem Kaná-
rem zajeli podívat do Prahy na výstavu POŠLI TO DÁL k výročí 100 let skaut-
ské služby republice a společnosti. Tato služba zahrnuje celou řadu silných 
příběhů od skautské pošty přes účast v odboji až po Skautský dobrý skutek. 
A právě o těchto událostech interaktivním a poutavým způsobem vypráví 
tato výstava. 

Také si společně zahráli Kimovku a Setonovku, poslali zprávu morseovkou 
a zhlédli krátký X lm o jednom skautském hrdinovi. Jedním z nejsilnějších 
momentů výstavy je pak malá místnost, v níž si návštěvníci mohou pro-
hlédnout několik vlajek – jednu z nich namočil v roce 1968 skautský vedou-
cí Kim do krve obětí sovětské okupace. V jeho oddíle se pak na tuto vlajku 
slibovalo, a to i v dobách, kdy byl u nás skauting zakázaný. 

Po výstavě se pak vydali Stínadly a tajemnou Řásnovkou do oázy klidu na 
Staroměstském náměstí- do Skautského institutu, kde se občerstvili, odpo-
činuli a pokračovali na vyšehradský hřbitov, uctít památku zakladatele čes-
kého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka a dalších skautských osob-
ností té doby. 

Zpestřením výletu pak byla návštěva festivalu První republika na Vyšehra-
dě a u Kongresového centra pak natáčení amerického špionážního X lmu. 
Děkujeme Káněti za organizaci celého výletu a Mezulánovi za provedení 
Prahou.

Jana

Milí bratři, vážení rodiče a drazí čtenáři.

Čas pokročil, léto je pryč a zima za rohem.  Před chvílí skončili prázdniny a začal 
školní i skautský rok. Doufám, že si užíváte první oddílové akce a že vám nedělá 
škola problémy. Naštěstí se pomalu blíží podzimní prázdniny a s nimi spojená Vel-
ká podzimní výprava, na kterou byste se měli určitě těšit. Nyní pár slov k tomuto 
vydání Sem-Tamu- opět se můžete těšit na vaše oblíbené rubriky, jako je například 
dobrodružný příběh na pokračování Detektiv Slanina nebo Sem-Tam bulvár, nyní 
v režii mladého a nadějného pisatele Mikiho. Znovu zde naleznete ty nejdůležitější 
informace, kalendář i něco pro relax duše- píseň a poezii. Užijte si čtení.  Přeji pří-
jemně strávený měsíc.

Za vedení oddílu a za redakci Sem-Tamu

Kanár

V měsíci Září narozeniny slaví: Okulár (9), Sam (10), Adam Kepert 
(12), Michal Zapletal (12), Dan šebek (13), Chrostík (16), Netopýr (38)

Co se děje u vlčat?
• Vlčácké schůzky se rozběhly naplno. Do družiny nováčků nám přišlo 7 kluků. 

Dále máme ještě dvě družiny podle věku.

• Řízek i Kyli se vrátili z letního běhu čekatelek a nyní své poznatky a dovednosti 
s radostí aplikují ve svých šestkách.

• Už potřetí proběhne zářijové přespání s vlčaty. Tentokrát vyzkoušíme prostředí 
klubovny. Akci má na starosti Řízek v rámci projektu na čekatelky.

• Vačky rozjíždí svůj vlastní projekt a to vlčáckou kroniku. Je inspirovaná táboro-
vou encyklopedií a světlo světa spatří na přespání na klubovně

• Vlčata se letos na schůzkách i výpravách budou věnovat přírodě a životnímu 
prostředí. Právě tato témata je budou provázet celým rokem a budou navazo-
vat na jednotlivá roční období.

• Letos poprvé nejsou vlčata registrována jako zájmový útvar pod SVČ Duhovka. 
K dispozici totiž nebyl nikdo dospělý, který by disponoval potřebným vzdělá-
ním. Proto se vedení rozhodlo letos vlčáckou sekci neregistrovat a zůstávají 
pouze pod Junákem - českým skautem, z.s.



DETEKTIV SLANINA
ČÁST 2.

„Ještě jedno?“ „Jo, oba.“ „Počkej, Tubo,“ natáhl se detektiv Slanina k Tubovi Kučkovi. 
„Neřídíš?“ Tuba jen mávl rukou a odvětil: „Dějí se horší věci. Jako policajt o tom víš 
svoje, že.“ Detektiv Slanina souhlasně přikývl a zalovil v  paměti, o čem že se zrovna 
tito dva dlouholetí přátelé bavili. „Jo, ptal ses na tu mrtvou ženskou. To byla prostě 
hrozná sranda. Zašli jsme za manželem, chápeš, jeho stará je měsíc studená a on nic 
nenahlásil, říkali jsme si, dobře, možná se už nevídali, tak nic netuší, ale stejně- vždycky 
se první chodí za manželem. Ten to taky většinou je.“ „I teďka?“ „Počkej, počkej. Došli 
jsme k němu domů, normálně tam byl. Ten její muž, Pavel Čech, víš, vypadal docela jako 
magor. Nejdřív řekl, že o smrti svý ženy ví. Prý ji našel s prostřelenou hlavou v koupelně, 
když se vrátil dvacátého pátého července z práce. Tak ji šel sám pohřbít do lesa, kde byla 
pak vyhrabána tím psem. Samozřejmě jsme se ho zeptali, proč nezavolal policii. Teď se 
podrž, jak nám to vysvětlil. Prý že je životní realista a pragmatik. Nezajímá mě, kdo pro-
blém způsobil, jediné, co mě zajímá, je jeho řešení. Dělají to všichni. Doma se rozbije 
kohoutek, a místo, aby ho člověk opravil, tak zjišťuje, kdo to udělal a koho potrestat. Lidi 
si všechno zbytečně komplikují. Proto prý nenahlásil smrt své ženy, přišlo mu zbytečné, 
abychom hledali vraha.“ Tuba Kuček pozorně poslouchal a rozvážně upíjel ze sklenice 
své Plzně. „Pohřbil ji v lese a nikomu o tom neřekl?“ udivilo ho. „Jo. Prý by to tak chtěla, 
bylo to její oblíbené místo, říkal.“ „A co rodina? Děti?“ „Děti neměli a z bližších příbuz-
ných se pravidelně stýkala jen s dvaasedmdesátiletou matkou, tu jsme o smrti včera 
informovali.“ Tuba Kuček do sebe nalil pořádný hlt Plzně, olízl si pěnu z mohutného 
kníru a na chvíli se zamyslel. „No každopádně ten Čech musí být neuvěřitelný člověk. 
Vsadím se, že když ji uviděl mrtvou, nepocítil vůbec žádný smutek, spíš bych si tipl, že 
šel rovnou pro mop a utřel podlahu od krve,“ řekl. „To nevím, jisté ale je, že si už našel 
novou přítelkyni, devětatřicetiletou Zuzanu Čtyřlístek.“ Tuba vrhl na detektiva Slaninu 
tázavý pohled. Ten jeho gesto přečetl a řekl: „Ano, tu neonacistku. Během posledních 
dvou let se však po jejích aktivitách jakoby slehla zem, asi z toho vyrostla. To říkal ostat-
ně i Čech. Taky říkal, že o Čtyřlístek uvažoval jako o případné náhradě za Helenu už ně-
kolik let.“ Tuba přizvedl husté obočí a zeptal se: „Mohla ona vraždit?“ Detektiv Slanina 
pokrčil rameny. „Možná. Tomu Čechovi ale nevěřím. Takové myšlení přece žádný člověk 
mít nemůže. A navíc většinou bývá vrahem manžel.“ „Brambůrky?“ „Jo,“ přikývl Tuba 
Kuček a obrátil se zpět na detektiva Slaninu. „Hele, já nejsem žádný odborník, ale můj 
názor zformovaný střípky neucelených informací z úst lehce napitého detektiva je, že 
Čech mluví pravdu. Kdyby to udělal, vymyslel by přece lepší verzi příběhu, než tuhle 
pitomou povídačku, co jsi mi teď převyprávěl. Vsadil bych se, že je to blázen, ale nelže.“ 
Detektiv Slanina se podrbal na spánku. „Pamatuješ, jak jsem řešil případ ukradených 
pěti milionů a ty ses mě celou dobu snažil zcela logickými argumenty přesvědčit, že 
s tím Polínko neměl nic společného? A jak jsem nakonec zjistil, že jste v tom jeli oba, 
jen na tebe se naštěstí nenašlo dost důkazů, tak sedí jenom on.“ „Pamatuju,“ řekl Tuba 
Kuček. „Myslíš, že jsem v tom zase namočený jako šňůrka od tvé mikiny v půllitru? I 
kdybych byl, bude to opět bez důkazů.“ Detektiv Slanina vytáhl šňůrku z piva a sebevě-
domě řekl: „Uvidíme.“

Vačky

podzimní

Václav Hrábě

Obloha – šedobílá labuť
za teplem k moři odlétá
a v parku zametají slova,

která tu zbyla od léta.

Třesavka reklam v očích zebe.
Letní šlágry už vychladly.
Po řece pluje ztuhlé nebe

pod most podzim zapadlý.

Maličké rudé slunce
se loudá po břehu

jak mince, kterou zítra
už vezmou z oběhu.

Hřeju ho chvíli v dlaních
a dýchám na něj zblízka…

Není to žádná póza!
Ne. Jenom se mi stýská.

A teď tu zlatou minci
do vody házím jako vzkaz

(do řeky místo do fontány).
To abys přišel!

I když je podzim!
To abys přišel zítra zas…


