
SKAUT

               G                                                           C                        G
1. Já tu na svým dílci, celkem vzato, bídnej život mám,
                                                                            D7
1. a tak vypadám dost bídně, pánbůh ví.
               G                                                        C                    G
1. Myši začnou rejdit kolem, sotva večer usínám
                                                 D7
1. na svým dílci v starý chajdě drnový
   
                      C                                                  G
Ref.: Dveře mají panty z kůže, okna nejsou zasklený,
                                                                 D7
Ref.: kolem kojoti se plížej hladoví.
                            G                                             C                              G
Ref.: Dovnitř vánice mně věje dírou v střeše prkenný
                                                   D7                       G
Ref.: na mým dílci v starý chajdě drnový.
   
2. Když jsem z domova tam na východě vyšel zbohatnout,
2. zkusit, jestli potkám štěstí, kdopak vít?
2. Sotva napadlo mě tenkrát, že mě čeká tenhle kout
2. na mým dílci v starý chajdě drnový.

Ref.: Dveře…
   
3. Ale rád bych, aby se tu našla dívka laskavá,
3. jejíž soucit mě z tý bryndy vyloví.
3. jak bych žehnal tomu andělu, co život uznává
3. na mým dílci v starý chajdě drnový.

Ref.: Dveře…

Drnová chajda
Interpret/autor: Greenhorns

Překlad: Michal Tučný SEM-TAM
Zpravodaj pro členy 1. chlapeckého

oddílu Plamen Břeclav
ÚNOR 2019



KALENDÁŘ AKCÍ
NA ÚNOR
23. - 24. 2. Družinové výpravy

8. 3. Oddílová schůzka

9. 3. Bazén
- od 12:00 do 13:30
- vstupné: 20 Kč na osobu

15. - 17. 3. Rádcovský kurz (3. část)

22. 3. Oddílová schůzka

23. 3. Ukliďme Břeclav
- Všichni jste srdečně zváni!

24. 3. Družinové výpravy

29. 3. Oddílová schůzka

5. 4. Oddílová rada

6. 4. Družinové výpravy

7. 4. Středisková brigáda

12. 4. Oddílová schůzka

18. - 22. 4. Velká velikonoční výprava
- Kecka, Tomr

26. 4. Židovský hřbitov

27. 4. Ivančena

30. 4. Výroční táborák
- Vevča

4. - 5. 5. Trhání borytu

10. 5. Oddílová schůzka

Přehled hodností dle docházky
LEDEN 2019

Všudybylové
(100%)

Honza, Váva

Skorovšudové
(100% < 75%)

Cipísek, Mlčka, Tomík, Zbojník, Dan Šebek, Okulár, Trumpet

Akorátníci
(75% < 50%)

Jindra Kabelka, Kuchárik, Radovan, Pája Kučera, Míša, Samice, Tibor Vrána, Staňa 
Šalda, Tomáš Hanáček

Málobylové
(50% < 25%)

Ondra Létal, Jáchym Vaňka, Kuba Staněk, Adam Kepert

Nikdebylové
(25% < 0%)

Rudolf, Marek Peterka, Lukáš Suchyňa

72

Pořadí Přezdívka Součet bodů

1. Honza 135

2. Váva 122

3. Tomík 106

4. Mlčka 95

5. Kuchárik 90

6. Okulár 87

7. Trumpet 85

8. Radovan 77

9. Zbojník 76

10. Pája Kučera 75

11. - 12. Jindra Kabelka 71

11. - 12. Staňa Šalda 71

13. Tomáš Hanáček 70

14. Cipísek 68

15. Dan Šebek 64

16. Míša 53

17. Samice 48

18. Tibor Vrána 46

19. Bert 36

20. - 21. Kuba Staněk 33

20. - 21. Jáchym Vaňka 33

22. Ondra Létal 32

23. Rudolf 28

24. Lukáš Suchyňa 25

25. Marek Peterka 20

26. Adam Kepert 0

Pořadí Družiny Průměr

1. Jestřábi 62,94

2. Mloci 59,25

3. Štiky 58,82

BODOVÁNÍ DOCHÁZKY
Leden 2019

Přehled hodností
viz strana 7.



 rok se s rokem sešel a proběhla registrace, letos bez problémů. Dovolte mi 
vás seznámit s menší statistikou, letos se u nás v oddíle registrovalo 71 lidí, což je 
oproti loňsku úbytek o jednoho člověka. Celkově je u nás registrováno 33 dětí, 21 
dětí se sourozencem, 1 dospělý pracující, 1 důchodce, 12 studentů a 3 studenti se 
sourozencem. Myslím, že jsou to nádherná čísla, za které děkujeme hlavně vám 
rodičům. Moc vám děkujeme za vaši důvěru, doufáme, že ji nezklameme a doufá-
me, že ještě poroste!

 Nyní něco k nadcházejícím akcím, 9. 3. proběhne druhý ročník střediskové-
ho bazénu, cena je příznivá 20 Kč na osobu, celá akce se uskuteční od 12:00 do 
13:30. Dále nás čeká 3. část rádcovského kurzu v termínu 15. - 17. 3. na nádherném 
Bobřím hradě. Všechny vás srdečně zveme na akci Ukliďme Břeclav, rádi vás tam 
potkáme, od nejmladších až po ty nejstarší.

Vážení a milí rodičové, členové oddílu a další čtenáři,

Přeji vám všem příjemné počtení
 za redakci a vedení oddílu

Kanár

36

V MĚSÍCI Únoru NAROZENINY SLAVÍ:
Vačky (20), Ondra Jůn (13), Lukáš Vaněk (9)

paprsky lásky a úrody vjíždět do jejích bran.
V tu chvíli Antonín, topič mozolnatý,

poznal těch dvacet pět roků u pece, u lopaty,
v nichž oči mu krájel plamenný nůž,

a poznav, že stačí to muži, by zemřel jak muž,
zakřičel nesmírně nad nocí, nad světem vším:

„Soudruzi, dělníci elektrárenští,
slepý jsem, — nevidím!“

Sběhli se soudruzi,
přestrašení celí,
dvěma nocemi

domů jej odváděli.
Na prahu jedné noci
žena s děckem sténá,
na prahu dlouhé noci

nebesa otevřená.

„Antoníne,
muži můj jediný,

proč tak se mi vracíš,
v tyto hodiny?

Proč jsi se miloval
s tou holkou proklatou,

s milenkou železnou,
ohněm a lopatou?

Proč muž tu na světě
vždycky dvě lásky má,

proč jednu zabíjí
a na druhou umírá?“

Neslyší slepec, — do tmy se propadá
a tma jej objímá a tma jej opřádá,

raněné srdce už z hrudi mu odchází
hledat si ve světě jinačí obvazy,

však nad černou slepotou veselá lampa visí,
to není veselá lampa, — to jsou oči čísi,

to oči jsou tvoje, jež celému světu se daly,
aby tak nejjasněj viděly a nikdy neumíraly,

to jsi ty, topiči, vyrostlý nad těla zmučených střepy,
který se na sebe díváš, ač sám ležíš slepý.

Dělník je smrtelný,
práce je živá,

Antonín umírá,
žárovka zpívá:

Ženo má, — ženo má,
neplač!



BALADA O OČÍCH TOPIČOVÝCH
Jiří Wolker

Utichly továrny, utichly ulice,
usnuly hvězdy okolo měsíce

a z města celého v pozdní ty hodiny
nezavřel očí svých jenom dům jediný,

očí svých ohnivých, co do tmy křičí,
že za nimi uprostřed strojů, pák, kotlů a železných tyčí

dělníků deset své svaly železem propletlo,
aby se ruce a oči jim změnily ve světlo.

„Antoníne, topiči elektrárenský,
do kotle přilož!“

Antonín dnes jak před lety dvaceti pěti
železnou lopatou otvírá pec,
plameny rudé ztad syčí a letí,

ohnivá výheň a mládenec.
Antonín rukama, jež nad oheň ztuhly,

přikládá plnou lopatu uhlí,
a že jenom z člověka světlo se rodí,

tak za uhlím vždycky kus očí svých hodí
a oči ty jasné a modré jak květiny

v praméncích drátů nad městem plují,
v kavárnách, v divadlech, nejraděj nad stolem rodiny

v radostná světla se rozsvěcují.

„Soudruzi, dělníci elektrárenští,
divnou ženu vám mám.

Když se jí do očí podívám,
pláče a říká, že člověk jsem prokletý,

že oči mám jiné, než jsem měl před lety.
Když prý šla se mnou k oltáři,

jako dva pecny velké a krásné byly,
teď prý jak v talířku prázdném mi na tváři

po nich jen drobinky dvě zbyly.“
Smějí se soudruzi, Antonín s nimi

a uprostřed noci s hvězdami elektrickými
na svoje ženy si vzpomenou na chvíli,

které tak často si dětinsky myslily,
že muž na svět přišel, aby jim patřil.

A Antonín zas jak před lety dvaceti pěti,
jen těžší lopatou otvírá pec.

Těžko je ženě vždy porozuměti,
má jinou pravdu a pravdivou přec.

Antonín očí květ v uhlené kusy
přikládá, neví snad o tom, spíš musí,
neboť muž vždycky očima širokýma

se rozjet chce nad zemí a mít ji mezi nima
a jako slunce a měsíc s obou stran

DETEKTIV SLANINA
ČÁST 6.
Policejní zpráva ze dne 21. 8. 2018

Jednací číslo: 5092

Zpracovatel: bc. Jiří Protokol

Výpis ze sociální sítě Twitter

Události Brno Dne 18. 8. bylo mezi Otnicemi a Bošovicemi nalezeno tělo třicetipětileté Heleny Čechové.  

Policie se příčinou její smrti intenzivně zabývá, prozatím nechce sdělovat podrobnosti.

Více info : rmací zde https://www.conovehovestatlu.cz/zpravy/krimi/per…

Vladimira0023  to je strašné, paní jsem znala, moc příjemná paní

jaromirnevahal RIB IN PEAS

ctyrlistekzuzuzu Uprimnou soustrast rodine.

An Dreastechova to nem yslite vášně, že zrov navyseozíváte‼!

ctyrlistekzuzuzu Muzu se prosim zeptat proc?

An Dreastechova za1vé helenka jě posmrdi teprv chvílku a viuš sse plazítepo  Čechovi, za2 é všickni dobře 

výže ste blíská přřítelkaně tubi kučka toho mafýjána a on múže za tu srmt

nejakychlapzbrna Nevím, jestli přímo Tuba je za Heleninu smrt odpovědný ale smysl by to dávalo.

Bacondetective @nejakychlapzbrna dobrý den, můžete uvézt podorbonsti? 

nejakychlapzbrna Kdybych se měl rozpovídat o osobnosti Tuby Kučka, nevešel bych se do znaků, tady 

máte pár odkazů:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podezrele-odklonene-zakazky-brno-587, 

https://www.matesuvblog.eu/zpusobil-tuba-kucek-jedenacte-zari-55i74

https://cs.sputniknews.com/britanie/showbyznys/tuba-kucek-a-rozpad-beatles-inf/

nejakychlapzbrna K té smrti Heleny, An má pravdu, že Kuček spory se svými protivníky hasí tím, že jim dá 

dárek - někoho ze svých královsky placených lidí. Jako partnera, ať už muže či ženy. K nim patří Zuzana 

Čtyřlístek. Je tedy možné, že Tuba dal Čechovi Čtyřlístek jako kompenzaci za Čechovou, ale to jsou jen 

domněnky.

jaromirnevahal @AnDreastechova to písáte opilá?

nejakychlapzbrna No a ještě něco k faktům. V poslední době má Kuček další zářez, poté, co založil stranu 

DOBRÝ DEN a pomocí hesla #brexit (vystoupení Brna z ČR a založení Moravského státu) dostal jednoho 

člena (sebe) do brněnského zastupitelstva. No a hned pár dnů po prvním zasedání se odsouhlasil přesun 

brněnského nádraží. No a na lukrativních pozemcích, které se tím uvolní, se má podle zjištění novináře 

Jakubovského stavět ohromný komplex cukráren světového rozsahu. Hádejte kdo je u nás největší 

cukrárenský magnát? Kuček.

jaromirnevahal blbosť

4 5

Vačky
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