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LEGENDA ZROZENÍ KMENE
Dávno tomu již, co v zemích Koruny české sídlil kmen bojovníků nesčet-
ných, ale odvážných a mocných slova i rozumu - kmen Venetů. Jedním 
z mystérií, kterých užívali v bojích s nepřáteli, zlými duchy a morem byl 
Chelm. Tento oni dostali od věčného Boha Ohně - Svaroga v době, kdy 
pobývali na svazích Prahor a nebylo o nich žádných zpráv. Během noč-
ní vize zjevil se Svarog Venetům v podobě kováře. Z Ohně a Kovu jim 
Svarog vytvořil Chelm - ochranný znak. Pouze Venetům přinášel však 
úspěch v časech pozdějších, kdy jako příval valili se Zemí a nebylo možno 
je zastavit žádnou silou. Když pak usedle počali žít, pomalu zanikal jejich 
rod a oni splynuli s ostatními kmeny, kromě několika usedlostí, jež si 
zachovaly svou pravověrnost až k branám našich věků. Dnes myšlenka 
Venetská opět rozkvétá a jejími pokračovateli jsme právě My. Nám jest 
svěřen název kmene Veneta a ochranný znak Chelm - dvě důležité mysté-
ria dávného kmene.
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SLOVO VŮDCE ODDÍLU
Když píši tyto řádky, tak se nezadržitelně blíží čas, kdy více jak sto 
Veneťáků může připít na oslavu dvacátých narozenin Entity zvané 
180. oddíl Skautů a Vlčat VENETA. Doufám, že všichni lidé, co kdy 
spojili s touto Entitou své životy, se v tomto roce zastaví a najdou 
si čas, aby v dobrém zavzpomínali na krásná létá, kdy byli formo-
vání tak, aby dokázali žít podle skautského slibu a ideálů. Aby oni 
naopak formovali Entitu, která si je jako tvarovací hmota obtiskla 
do své kolektivní paměti, aby nedovolila nikomu upadnout v za-
pomnění. Aby každý mohl prožívat svá dětská dobrodružství nejen 
na stránkách kronik, při shledání s celoživotními přáteli, ale i při 
pohledu na budoucí generaci Veneťáků, kteří stejně jako kdysi oni, 
slibují věrnost stejným skautským ideálům a dodržují zvyky, které 
jsme vybudovali ať už cíleně, či náhodou.

Dvacet let je opravdu dlouhá doba, během které se svět změnil 
k nepoznání. Stejně tak se změnila i Veneta se všemi svými vzestu-
py i pády.

První členové by teď pravděpodobně jen kroutili hlavami nad tím, 

co, jak a jakými prostředky se kluci v oddíle učí a 
jaké zážitky si odnášejí, ale ani v současné uspě-
chané době nezapomínáme naplňovat základní 
myšlenku zrodu této Entity, a to vytvořit menší 
kolektiv, který by fungoval vlastními silami a udr-
žoval své tradice. Byl plný mladých lidí, žijících 
podle skautského hesla slibu a zákona.

Entitě zvané Veneta byl dán do vínku cenný dar, 
že prožila svých prvních dvacet let v pokojné a 
blahobytné společnosti, mohla pozvolna zapouš-
tět své kořeny, růst a sílit. Bez toho aniž by upadla 
v nemilost u vládnoucích režimů, či byla nějak 
perzekvována. Její myšlenky se musely znovu a 
znovu skládat z drobných střípků výpovědí starců, 
nejasných symbolů a oddílových relikvií. Pokud 
Veneta tento dar využila, ukáže jen čas. Zatím 
kráčíme pevně, konce nevidět.

Chio 20.12.2012
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HISTORIE ODDÍLU
Začínat tuto stať slovem historie je možná hyperbolou k tak málo 
letům konání našeho oddílu, ale vzhledem ke spoustě zážitků, 
cest a poznání, co jsme za tu dobu prožili, je tento čin oprávněný. 
Datujeme se stejně jako naše republika 1. 1. 1993. Za tu dobu 
prošla oddílem velká spousta lidí, od vlčat, přes skauty a rovery až 
po samotné vedení, které zamířilo na vyšší místa, nebo zasloužený 
odpočinek. Dokonce jsme vyměnili i klubovnu z Počátecké ulice na 
Budějárně za Doliny poblíž Pankráce, která nám slouží dodnes, a 
doufejme, že ještě nějaký čas bude.

Vznikli jsme oddělením ze 140tého oddílu CXL z důvodu touhy po 
menším počtu a malém táboře. Vedla nás Hanka s Petrem. 
Chtěli jsme si vytvořit vlastní tradice a fungovat 
vlastními silami. Hned na prvním táboře 
jsme získali cennou relikvii - meč, 
který byl dlouho utajeným ar-

tefaktem. A po letech jsme se rozhodli s jeho odtajněním ve formě 
deponování jej na stěnu klubovny. Jméno našeho oddílu vzniklo 
v roce 1994 při celotáborové hře o Slovanech. Venéti byl jeden 
z původních Slovanských kmenů. Tam u Stráže nad Nežárkou jsme 
si vybudovali i jednu z dalších tradic, spaní v zubříkách, místo kla-
sických teepee. Přišlo nám to zajímavější a praktičtější, hlavně, co 
se týče stavebního materiálu, nemluvě o kontinentální soudržnosti. 
Jeho konstrukce vychází z evropských pravěkých obydlí, ne indián-
ských osad. Na tomto táboře se odehrála i historicky první stavba 
jílových kamen, měnících, stejně jako oddíl,k nepoznání svou tvář. 
V zimě jsme uspořádali oddílovou hru Vyzvědači po staré Praze, 

která se dostala do střediskového folklóru a s mnohými obměna-
mi se koná rok co rok.

Po dlouhá léta jsme o výpravách navštěvovali pra-
videlně Křivoklátsko a Hančinu chatu, kte-
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rou však ke konci našich návštěv pochroumala voda. Od té doby 
se snažíme sjezdit celou republiku a místa, kde jsme ještě nebyli. 
Stejně tak to platí i o tábořištích. V roce 1997 se prvně vyměnilo 
vedení a za Hanku a Petra nastoupili Adam, Hurón a Pejwy. Do-
konce i tábor jsme měli oproti tradici s celým střediskem, tedy 
velký a krapet kolidující se zvyky ostatních oddílů. Na místě, kam 
jezdilo středisko léta. V Letovech, kde jsme o dva roky dříve byli 
po proběhlém táboře CXL sami.

Po táboření na zahradě u Mladé Vožice a bývalém tankodromu 
u Zdechovic jsme se v roce 2000 vypravili do Lhotky, kde jsme 
již dříve na táboře pobývali. A stejně jako předtím, tak i tento 
rok skauti putovali po Českomoravské vrchovině a jejími kopci a 
údolími. Tábořili jsme na několika různých místech po Šumavě, 
na Moravě u Buchlova. V Jižních Čechách u Nežárky, kterou jsme 
splavili na voru, který jsme s pomocí oldskauta Majky sami vyro-
bili. Myslím, že právě tato událost se zaryla do myslí všech, kdo na 
táboře v roce 2004 pobývali. V březnu stejného roku nahrazuje 
Adama ve vedení oddílu Rajče. Hurón zůstává oddílovým zástup-
cem, Adam putuje do střediskového vedení.

Lokalitou jistě nejkrásnějším místem bylo tábořiště v Pohoří na 
Šumavě (i přes to, že jsme byli opět na zahradě), kde jsme se jako 
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partyzáni zúčastnili odboje v druhé světové válce. Hra se mísila 
s realitou pozůstatků věcí, co jsme různě nalézali po poválečném 
odsunu, který v této oblasti probíhal léta. Pochmourné partyzánské 
atmosféře zdatně sekundovalo i horské počasí a hmyz.

Dlouho jsme s oddílem jezdili na tzv. dřevárny, kde jsme používali 
námi vyrobené meče, sekery a luky v kláních s ostatními středisky 
a chránili tak svět před zlem a chaosem. Zkušenosti a zbraně jsme 
pak využili na táborech v etapových hrách, například u Chýstovic, 
které byly ve znamení husitského tažení. Hra byla skvěle připrave-
na Hobitem a Tudyjášem, včetně mnohých kostýmů. Tábor neměl 
mouchy, ale skončil, jako všechno.

Zúčastnily a zúčastňujeme se sbírek Květinový den a Postavme 
školu v Africe, které přispěly nejen svým charitativním charakterem 
ale i úhlem pohledu na skautské hnutí. Pomáhali jsme na hradě 
Hauenštejně, sbírali odpadky v KRNAPu. Konali jsme několik ná-
borů, některé úspěšné, jak vidno na současných členech, některé 
méně. Rok 2007 začínal v našem oddíle klidně, oddílovým zástup-
cem se stal místo Hurona Martin Chio Řebič . Samotný tábor u 
obce Předlánce-Višňová byl vydařený hlavně svým romantickým 
umístěním a skvělou celotáborovou hrou pod vedením nejmlad-
ších roverů: Pidiho a Radima, kde jsme odhalovali našeho sportov-

ního ducha, jako kdysi Řekové při olympijských hrách.

Po táboře nás však zasáhla velká voda. Skauti se stali rovery. A ti se 
rozhodli, že je načase oddíl opustit, protože již nenašli v oddíle svou 
realizaci. Reformace byla nutným ozdravením stárnoucího oddílu. 
Z původních 25 lidí zůstalo jen úzké vedení a hrstka vlčat, která se 
do Vánoc rozrostla. Při ubývající členské základně jsme se rozhodli 
pro rok 2009 spojit naše střediskové síly a kmeny, a tak jsme začali 
jezdit společně. Tábor u Radonic byl po mnoha letech společný. 
Po táboře opět nastal příliv a začalo se blýskat na lepší časy. V roce 
2010 se 180. oddíl zúčastnil tajné akce amerického letectva, pro-
jektu Hvězdná brána, kde se dá pomocí systému bran cestovat mezi 
planetami. Na začátku roku 2011 se oddílovým vůdcem konečně 
oficiálně stal Martin Řeboun - Chio. Na tábor jsme vypravili jako 
vědmáci - zaklínači a využili našich bojových zkušeností a pobyli 
mnoho stvůr a zla, které skličují naší zemi. Po táboře nás čekalo 
mnoho výprav, navštívili jsme statek v Bohuňovicích, základnu 
v Holicích nebo muzeum Arkádových her, kde jsme si vyzkoušeli 
staré hrací automaty. V květnu léta páně 2012 to bylo přesně 100 
let, co skauting objevil u nás. Výročí jsme se střediskem oslavili 
v místě přímo spjatém s historií skautingu, na myslivně v Orlovech, 
kde měl poblíž bratr Svojsík první skautský tábor. Veneta pojala 
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akci jako výzvu a vybavením se co nejvěrohodněji snažila přiblížit 
skautování před 100 lety, takže jsme všichni vyrazili na půdy a za 
babičkami, ve snaze získat tele, čutoru, či starou baterku. Na táboře 

jsme se vrátili do dob druhé světové války a díky deníku Jendy Ko-
síka jsme prožili všechny důležité události odboje proti nacizmu.

Chio a Rajče
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OSAMOSTATNĚNÍ OD-
DÍLU VENETA
Do roku 1993 Veneta jako samo-
statný oddíl neexistovala. Byla to jen 
družina vlčat pod 140. skautským 
oddílem vedená Petrem Kadeřávkem 
a Hankou Krobovou. Avšak po táboře 
Nové Mitrovice v roce 1992 si Hanka 
s Petrem řekli, že jim nevyhovují velké 
tábory na opakující se místa a měli 
chuť zkusit něco jiného. A tak se Petr 
po poradách s Orlem (Karel Kunca, 
vedoucí střediska a 140.oddílu) roz-
hodl pro osamostatnění vlčat a zalo-
žení vlastního oddílu. Admistrativa 
v té době nebyla tak složitá, a tak 1.1. 
1993 vznikl 180. skautský oddíl. Petr 
měl na výběr mezi čísly 181 a 180, ale 
nakonec kvůli podobnosti s 140 oddí-
lem zvolil 180tku. Se stavbou Petrovi 
pomáhali kamarádi a pomáhat vařit 
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jezdil kamarád Jakub Zeman. Díky Petrově známosti s historikem 
Františkem Červinkou se na táboře v roce 1994, místo u CXL ob-
vyklých tee-pee, objevily stany Zubříky. S pomocí historika doktora 
Ivana Lutovského zase probíhala příprava programu na tábor, kde 
se kluci stali Venéty a oddíl přijal jméno jejich kmenu. Tedy 180. 
oddíl Veneta. Více je popsáno v Legendě zrození kmene. Petrem na-

vržený CHELM zobrazuje 4 základní elementy - oheň, vodu, vzduch 
a zemi. Písmena LPSVV znamenají Láska, Pravda, Služba, Vytrvalost 
a Věrnost. Nápad se velmi líbil Plutovi - Vladimíru Pecharovi, který 
namaloval znak Venety. Vlčata postupně odrůstala, vznikla skaut-
ská družina a dětí bylo dostatek. Po Petrovi začal vedení přebírat 
Adam s Hurónem, kteří v roce 1997 vedli svůj první tábor.

HISTORIE MEČE
Na sklonku srpnového tábora léta páně 1993 probíhal klidný večer 
u kamen táborové kuchyně. Bylo nás tam okolo třiceti. Vlčata, ve 
kterých jsem ještě byl, tu noc měla mít hlídku. Všichni byli zmoženi 
po proběhnutých závěrečných bitvách, a tak klábosení znělo una-
veně. V tu najednou jsem ucítil lehké zaklepání na rameno. Tajné 
znamení, které mě po večerce poslalo na smluvené místo. Po jeho 
navštívení jsem setkal ještě s několika málo dalšími. Čekala nás prá-
ce, neb na místě jsme obdrželi indicie k vykopání pokladu. Nikdo 
nevěděl, co hledáme. A tak zatímco ostatní v táboře spali, či hlídali, 
my jsme hledali neznámo. Asi po dvou hodinách už i Petr, který 
nás vedl, byl poněkud nervózní. Vždyť to byl právě on, co poklad 
schoval. V čerstvě zorané zahrádce místního chataře zela prázdná 
díra. Sekli jsme se asi o metr. Napětí střídala únava. Kopali všichni. 

Nakonec se ze země vynořila zelená, zablácená celtička, ve které 
se objevil symbol naší čerstvě získané suverenity - samostatného 
180.oddílu. Jako kdysi král Artuš, tak my jsme právě vytáhli z okovů 
cennou relikvii. Meč, který byl dlouho utajeným artefaktem scho-
vaným v klubovně. V ten okamžik jsme se cítili jako rytíři Kruhové-
ho stolu.

Za rok se náš oddíl stal venéty - rytířská tradice však stále zůstala 
v našich srdcích. Až po letech jsme se rozhodli meč odtajnit a se-
známit s ním celý oddíl…

Rajče



10

SEZNAM TÁBORŮ A MÍSTA ZAKOPÁNÍ SMLUV
1991 – Letovy

1992 – Nové Mitrovice

1993 – Bítovany

1994 – Pístina

1995 – Letovy

1996 – Lhotka - u velkého dubu

1997 – Letovy

1998 – Mladá Vožice

1999 – Zdechovice -v borovém hájku nad tábořištěm

2000 – Lhotka - u velkého dubu

2001 – Milíkov - u prostředního z tří velkých smrků u kuchyně

2002 – Buchlovice - u dubu na kraji louky, kolem kterého vedla 
turistická značka směr do louky

2003 – Zvotoky

2004 – Drahov - velkej strom, u paty

2005 – Pohoří na Šumavě - Nahoře nad tábořištěm v místech kde 
stála latrína

2006 – Chýstovice - u břízy ve stráni, spíš napravo, kde břízky kon-
čí.

2007 – Předlánce (Višňová) - u dvou bříz uprostřed louky

2008 – Kosí potok - u rozvětvené borovice

2009 – Radonice

2010 –Libež - u paty velkého smrku, který byl hned vedle místa, 
kde jsme na konci tábora složili všechno dřevo. GPS: N 49° 45.31‘ 
E 014° 53.873‘ (N 49° 45.312‘ E 014° 53.881‘)

2011 – Červená Řečice - u pařezu v místě, kde jsme chodili do lesa

2012 – Kozí hory - naproti triangulačnímu bodu u kořenu smrku 
N 49° 46.155‘ E 014° 14.290‘
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NEJSILNĚJŠÍ ZÁŽITEK S VENETOU
Je obtížné ukázat prstem na jeden konkrétní zážitek, který by zářil 
jasněji než ostatní a byl snad o něco více dobrodružný, fantastický, 
nebo neopakovatelný. Beze všech pochybností bylo těch pár let 
mého aktivního skautingu v polovině 90. let plné takových mo-
mentů. Když se zamyslím, rozvzpomínám se na nespočet rozmani-
tých detailů, vjemů a pocitů, vůní a výhledů, které mi je připomína-
jí, i když jména i tváře se už z paměti vytratily. Zmínit se o jednom 
letním táboře spíše než o jiném, vyzdvihovat to jedno obzvlášť 
studené podzimní stanování v dýmem prouzeném týpý nad jinou 
víkendovou výpravou, nebo dát přednost té jedné hře v pražských 
Stínadlech (kterou jsme vyhráli!) před tradičním každoročním pře-
chodem Brd, by jednoduše vždy skončilo nějakou nespravedlností 
a opominutím. Za každých, jakkoli všedních podmínek a často při 
těch nejobyčejnějších okolnostech se odehrálo něco, co se mi po 
letech, jako nyní, objeví v paměti a pak mi dá velkou práci vzpo-
menout si kdyže se to vlastně stalo, co k tomu vedlo a kde se to 
celé odehrálo. Jsem ale skutečně vděčný, že jsem, byť i jen na těch 
pár let, mohl zažívat taková dobrodružství a objevovat svět jinýma 
očima, než se leckomu poštěstí. Moje vřelé díky tak patří všem těm, 
které jsem mezi vlčaty, skauty a vedoucími poznal.

Adam Bedřich - Béďa

Na dobu, kdy jsem chodil do skauta, vzpomínám rád jako na jeden 
velký zážitek. Kdo to nezažil, nepochopí. Zvláště pak letní tábory, 
celé ty tři týdny v přírodě pod stanem a všechno s tím spojené. 
Všechno bylo jedním velkým zážitkem a těžko hledat jeden kon-
krétní. Přece jen ale nade všechny byla zážitkem plavba na voru, 
na opravdovém a námi vlastnoručně postaveném voru na táboře 
v Drahově v roce 2004. Pro mě jako městského člověka to byl 
nejen zážitek, ale i zkušenost na celý život. Byl to hlavně ten pocit 
hrdosti na to, že jsme vlastníma rukama a společnou prací dokázali 
vor postavit. Plout pak na něm po Nežárce bylo k nezaplacení.

Zapomenout však ani nemůžu na všechny ostatní tábory a na chví-
le tam prožité. Hlavně na specifický humor, který se v průběhu let 
na táborech vyvinul a který ve mně určitým způsobem vyvolával 
pocit sounáležitosti a i teď po letech, kdy už nejsem aktivním čle-
nem, ve mně zůstává.

Lukáš Semera
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Myslím, že největší zážitek nejde vybrat. Byl jsem už na hodně 
výpravách a akcích a těch zážitků bylo opravdu hodně. Kdybych 
měl ale vybrat jedny podle mě ty něčím ještě více oživené, tak by 
to měly být výpravy buď jednodenní, nebo s nějakou náplní, která 
se hned tak nedá zopakovat. Tak třeba výprava na Orlovy kvůli 
oslavě výročí 100let skautingu, ta se asi už nikdy nebude opakovat, 
protože sto let je jenom jednou, ale to jsem zase odbočil od tématu. 
Bude se třeba zase opakovat na oslavu výročí 150 nebo 200 let 
skautingu. Prostě chci říci že v sobě měla něco jiného než ostatní 
výpravy a taky jsme si užili hodně legrace (ale to máme vlastně na 
všech výpravách takže co řeším.) Samozřejmě i vaření je u nás ta-
ková zkouška, ale nechci tady rozmazávat, co se stalo třeba na této 
výpravě s naší polívkou. Nebo jednodenní výprava s názvem herní 
šílenství, ve které jsme navštívili nově vybudovanou hernu se sta-
rými hernímy automaty. Nikdy předtím jsem na takovém automatu 
nehrál a myslím že někteří taky ne. Prostě chci říct, že to bylo něco 
jiného, než někam přijet, potom kus jít pěšky, rozbalit stany atd. 
prostě klasická výprava, ovšem i ty jsou suprový. Rozhodně takové 
zakončení všech těch výprav a vůbec všeho je TÁBOR. Je to takový 
(teda pro mě největší) zážitek. Přijedeme, postavíme, zabydlíme, 
všechno možný, puťák, všechno možný, zbouráme a mizíme, je to 
vlastně ždímačka na tu poslední energii, kterou máme na ten celej 

rok všeho možného. Ale na táboře se toho dá hodně dokázat, třeba 
Tři orlí pera, nebo jak umíte vařit, nebo jak umíte ve dvou kopat do 
země polní lopatkou díru o velikosti 1.7m-1m-50cm. Pokud teda 
až už to skoro máte, jste zdrchaní úplně na max, protože polovina 
toho, co jste dolovali byly kořeny a kusy něčeho, co nejde popsat, 
a on si jen tak v klidu přijde vedoucí a řekne vám, že to máte za-
hrabat, protože to kopete na pozemku, na kterém to nemáme do-
mluvené, to potom chcete rovnou přelomit tu lopatku a jít si někam 
sednout. Bohužel to znám. Ale jinak je tábor úplně parádní.

Otakar Pokorný
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Chelm - Ochranný znak starých Venetů, který jim věnoval sám bůh 
ohně Svarog.

Zubřík - Druh Neolitického stanu, který používáme již od roku 
1994.

Fiskara - nezastupitelný pomocník při štípání. Zahrála si v mnoha 
scénkách. Jako první ji použil Huron, když v Drahově hrál Trpaslíka.

Jílová kamna - Kamna která si stavíme z kamení a jílu na tábořišti, 
nejlepším kamnářem byl Rajče. Kamna prochází evolucí, a proto se 
poslední dobou staví na dřevěném roštu.

Sekera - jinde se jí říkává sekera práce, ale my ji říkáme pouze seke-
ra, byla na všech táborech krom Letov 1997. Na toporu má vypále-
ny názvy všech táborů.

Počátecká - Naše klubovna na Budějárně, měla dvě místnosti a 
sídlili jsme v ní od roku 1992 do roku 1998.

Doliny - Klubovna ve které právě sídlíme, je krásná útulná a celá 
naše. V roce 2012 prošla neplánovanou a živelnou rekonstrukcí, 
když Radim v čiré naivitě sundal při malování linoleum a odtajil 
pravou podstatu toho, co to znamená žít nad potokem.

Smlouva - Pravidelně na táboře zakopáváme smlouvy s podpisy 
všech účastníků na památku tábora. Při návštěvách tábořišť se je 
pokoušíme nájít a připomenout si tak tábory a bývalé členy.

Meč - tuto vzácnou relikvii jsme získali vykopáním na prvním sa-
mostatném táboře v roce 1993.

ZONka - koupena na táboře 1999, kde všechny fascinovala svojí 
barvou a chutí. Jeden exemplář byl po táboře přivezen do klubov-
ny, kde odpočívá dodnes.

Víno, které se nevypilo - nalezeno ve skladu zavřené v jednom 
nepoužívaném barelu na vodu v začátcích oddílu Veneta. Jelikož 
etiketa nebyla celá a nebylo jisté z jakého je roku, bylo víno místo 
vypití odneseno do klubovny, kde je dodnes.

Žralok- hra “měnil, měnil až vyměnil” je vám asi známá. V roce 
2006 si jí Roveři při puťáku zahráli a jako trofej zpět do tábora do-
nesli žraloka.

Komplikovaný vztah k CXL - Pravdou je, že žádný komplikovaný 
vztah neexistuje. My jsme ve všem lepší, šikovnější a chytřejší a 
není síla, která by nás byla schopna přesvědčit o opaku. Ale aby-
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chom k CXL byli upřímní, každý Sherlock Holmes potřebuje svého 
Dr. Watsona, a tím je pro nás právě CXLka.

Katedrála - Nejnovější a největší Zubřík. Milou tradicí při nákupu 
zubříku je, že výrobci uvádějí na trh čím dál tím větší a pohodlnější 
zubříky, ten nejnovější má úvaz ve výšce přes 5m.
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VENETÍ PÍSNÍČKY
U Kocáby

Text a hudba: Starej Vaník - Drn 2012

U kocáby louka pod lesem 

Sem si svoje rance přinesem 

Do díla jdem tábor aby stál 

Aby žil náš skautský ideál

Příběh starých časů začíná 
Naším žitím se nám prolíná 
Tužíme si těla sportujem 
Odjedeme lepší slibujem

Kdo se čestným bojům protiví 
Od nás přijde ať se nediví 
záhy spravedlivá vendeta 
sto osmdesátý Veneta

G

D

C D

C D D G
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Příběh, co nikdy neskončí (180. oddílu)
Petr Kadeřávek

V hlubokém čarovném setmění, 

v kruh srdcí bezbřehých sevření. 

Stále dál v mysli své putujem, 

dálku svou nekonečnou zbožňujem.

Jak tvoje matka les tě objímá 
zelenou vůní jehličí ti zavoní 
na ty chvíle pak ve městě vzpomínáš 
když rok s rokem ti náhle odzvoní.

Ref:Nad hlavou s modrou oblohou, 

příběh, co nikdy neskončí, 

s naší skautskou ideou 

neztratíš se ve zmatcích, ve zmatcích.

Slunce teplem ve snech tvých kraj ozáří 
a ty už nemyslíš na nic než na návrat 
myslíš na něj vlastně už od září 
uprostřed špíny města se vidíš stát.

Kamarád ti pomáhá na cestách 
nebo ti alespoň poradí 
tak nebuď už nikdy na vahách 
nenech se už nikým odradit

Ref:

Pomůže ti vzpomínka mládí až budeš sám 
vždyť v životě se vždy všechno nepodaří 
tak prolistuj zákon, heslo a slib Junáka 
a jizvy na tváři i na duši se zacelí.

C F C

Ami Dmi G

C F C

Ami Dmi C

F Ami

Dmi G

F Ami

Dmi G C



22

Vydrýsek
Skauti z VENETY / J. Vyčítal

Tam, kde leží Drahov je Vydrýskova zem 

Tam přijíždí Sajrajt se svým platanem 

Šedý skautský košile a šátky hnědý 

A z vyhořelejch zubrů po nebi letí dým

Ref.: Jo, říkal bratr Majka: „Já měl jsem v noci sen. 

Postavíme si vor, Vydrýska vyženem!“ 

šak Vydrýsek je statečný a dobře řeku zná 

A partu pražskejch skautů, hravě překoná

Tam blízko u Drahova v kraji Třeboňskym 
Tam táhne fýrer Rajče s oddílem Veneťáckym 
Říká bratr Majka: „Rychle žabky provrtej!“ 
Jedinou možnost ještě máš - Vydrýska vyklepej!“

Ref.

Tam blízko u Drahova se vznáší smrti stín 
Padají skauti z vorů, gejzíry stříkají. 
Hnědý skautský šátky barví krev červená 

a Vydrýsek je statečný a dobře řeku zná.

Ref.

Pak všechno ztichlo a jen Vydrajs se směje nad krajem 
V hlubinách vody mizí skautů vítěznej sen. 
Cáry vlajky platanský po kopcích vítr vál 
a uprostřed svých junáků leží i Rajče sám

Ref.

Am

Am Dm

Am Dm

Am A

A E

E7 A

A E7 D

E A Am
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Pohorská
Text: Jan Farkač a osazenstvo zubru Hudba: Jaroslav Nohavica

Bába se narodila před sto léty v tomhle městě.

Bába je tu město dávno není, my jsme tu na návštěvě.

Její koťata jsou děti rakouskýho kocoura

Nebo možná českýho rysoura.

Nikdy nezavře tlamici, Rajče z ní má mrtvici.

Zvířat je tu ještě více, než koček tý babice. 
Například ty hrozný mušky, co vožíraj nám držky. 
Neplatí na ně repelenty pušky, 
Granáty, samopaly, jsou to mršky. 
I ten největší mocipán (Rajče!) od mušek je pobodán.

Novohradské hory jsou rájem cyklistů,jejich počet jde k stu 
Cyklisti vylezli z range roveru a fotí naší kaďouru. 
Mají krásný děti a tři ženy, 
auta kola elasťáky utažený, 
ukázat cestu k rybníku chtějí, jsme z nich vyřízený.

Přívalové deště se periodicky vrací, kuchyň pevnost ztrácí. 
Kvůli tomu nadává nám Sajrajt: „Arbeit, Arbeit, ARBEIT!“ 
Zubru upadla jedna celtička, 
Co opravovala Adamova babička. 
Její chyba to však nebyla, že se celta zmrvila.

V okolí je malý rybníček, tvořič naších mpéček. 
Malý hřbitov leží tu, pohřebiště sudetů. 
Do Pohorské vsi jsme se vypravili, 
všechno žrádlo vykoupili. 
Hladomor jsme tím způsobili, ještě že nás nezabili.

Ami Ami Dmi, F, E7, Ami

Ami Dmi F, E7 Ami Dmi, F, E7, Ami

C Dmi

F C

Dmi F E7 Ami
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Břichal

Divnej tvor po lesích se prohání, 

až v žilách tuhne krev a zuby cvakaj SOS. 

Utichá až u potoka pod strání, 

jó takovýhle řvaní by nesnes ani pes. 

Žhavý rudý voči a drápky krvavý, 

kosti chřestěj v rytmu kastanět. 

Strašidelný vytí a skřeky chraplavý, 

tak to je Břichal na to vemte jed.

Ref: Že u nás břich, břich, břich, břich Břichal straší v lese 

jen ten kdo něco snese tam může v noci jít. 

Jeho břich, břich, břich, břich břichání se nese 

každej se strachy třese k ohni nesesedneme se 

neboť za boudou v lese zase Břichal začal výt.

Kdo z vás tady na hejkaly nevěří 
ten může u nás přespat až se zastaví 
Nevystrčí špičku nosu ze dveří 
a bude jásat že se dožil rána ve zdraví.

Jenom kalné oči a rysy ztrhané 
kalhoty si bude muset prát 
a děs a hrůza v hlase jó to mu zůstane 
až koktavě bude povídat.

Ref:

Ami

Dmi Ami F E

Ami Dmi Ami

Dmi Ami E Dmi

Dmi Ami Dmi Ami

F E

Dmi Ami Dmi

F E

C F C

D7

C F C

F C F C

F C G7
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ČLENOVÉ
Oddílem veneta prošlo přes neuvěřitelných 100 lidí. Někteří krátce, někteří zůstávají více jak 20 let. Snažili jsme se na všechny vzpome-
nout…

Bedřich Martin - Krtek
Bedřich Adam - Beďa
Benda Jiří - Hurón
Benda Dalibor - Ból
Bezvoda Radek - Sekvoja
Bielik David
Bielik Jakub
Bierhansl David
Bílek Přemysl - Babička
Blažek Jan - Houmin
Blažek David - Pejwy
Borgula Adam
Borgula Aleš - Steředa
Brabec Jan
Bureš Robin - Robot
Bureš Radim 
Cihla Ondřej
Cikrt Matouš - Bonus

Cikrt Šimon
Cirkovský Šimon
Čech Přemysl -  Přemek
Čech Jakub
Červenka Jakub - Červik
Čížek Martin
Debřička Jiří - Obžík
Dejmal Pavel
Dudáš Michal - Tudyjáš
Dudáš Jakub - Kili
Dudáš Vojtěch - Fili
Farkač Jan 
Filipčík Jan
Fišer Aleš
Frolík Michal - Harry
Frolík Radek
Havaš Jan - Hroch
Herbich Richard - Kulich

Hrbek Martin - Kolbaba
Huťka Vláďa
Jakeš Martin
Jančík Kristián
Janík Ondřej
Jeřábek Jakub
Jiránek David
Jokeš Michal - Hobit
Kadeřávek Petr
Kopec Štěpán
Kopečný Prokop - PČ
Kosík Jan - Rákos
Kracík Ondřej
Král Michal - Králík
Krejčík Šimon
Krobová Hanka
Kulhánek Petr
Lacina Mirek
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Landštof Vítek
Líbal Andrej
Major Michal - Krysa
Mann Lukáš - Uberman
Marek Jan
Maruth Ondřej - Ulicař
Matějček Jakub - Woody
Matějovský Martin - Závaží
Mezera Tomáš
Nepožitek Jiří - Jíra
Nepožitek Jakub - Čita
Neuman Lukáš
Nevlud Ondřej
Nevlud Vojta - Koblih
Oudrnický Jakub - Boban
Panáček Ondřej - Včela
Pařil Pavel

Pazdera Milan - Žmoula
Pokorný Otakar
Pospíšil Patrik - Makak
Pražma František - Franta
Procházka Lukáš - Puky
Procházka Michal - Kuchař
Rajšl Jakub - Rajče
Rousek Michal - Affe
Růžička Vít - Víťa
Růžička David - Cvrk
Řeboun Martin - Chio
Sadílek Vojtěch
Semera Lukáš 
Semera David
Stýblo Lukáš - Komboj
Stýblo Tomáš - Špunt
Svěrák Šimon - Schimanski

Svěrák Matouš - Rejsek
Svoboda Jan
Šamberger Jakub
Šenkyřík Pavel - Kwaki
Šerhák David - Dave
Šinágl Ondřej - Pidi-Midi
Šťastný Pavel - Medyk
Štěpánek Jan - Komár
Tauš Jan - Zajíc
Vaník Ondra
Vašek Jakub - Bidlo
Vetterle Lukáš - Větrník
Vlk Martin
Vopálka Daniel - Danda
Vrtiška Zdeněk - Banán
Wagner Michal - Mpčko
Záruba Prokop
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PODĚKOVÁNÍ
Zde bychom chtěli poděkovat všem, kteří vědomě či nevědomě spolupracovali na tomto almanachu. Díky patří všem vůdcům, rádcům, 
podrádcům a všem, kteří si kdy Venetou prošli a dále šíří její ideály.

Vydáno u příležitosti oslav 20ti let existence 180. oddílu skautů a vlčat Veneta

Použité ilustrace: Velen Fandrlík 
Autoři: Martin Řeboun, Radim Bureš 
Sazba: Jakub Rajšl 
Tisk: Jan Kosík

duben - prosinec 2013
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