


Pejsek štěká...
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Štěkám vše nejlepší Tee 
a Vašíkovi!!! Haf, haf!!

Na Vraní jsme plnili 12 
úkolů od Césara. Při byro-
kracii se Míša snažil zori-
entovat otázkou:

„Kubo v jakým jsi pat-
ře?“

Kuba: „Já nevím, já jez-
dím výtahem.“

Stařec dorazil na sraz na 
Vraní tak pozdě, že vlak 
skoro nestihl. Na poslední 
chvíli vyběhl na nástupiště 
a posledními otevřenými 
dveřmi se vydrápal do vla-
ku. Hned za ním je zavřela 
paní průvodčí.

Míša byl velmi unavený. 
V sobotu vstával až když 
si ostatní již dávno nasní-
dani šli čistit zuby.

Hráli jsme Nebe, Ga-
lové, Římané (přejmeno-
vané Trpaslíci, obři čaro-
dějové), což se pro Poma 
ukázalo jako dost náročné. 
Nejdříve zapomněl do-
hodnutou roli a musel mu 
ji připomenout Kubík. Pak 
stejně utíkal když měl ho-
nit nevěda, že BumBum-
Bum znamená Nebe. V 
předposledním kole sice 
pochytal všechny proti-
hráče, ale to měl zrovna 
zas utíkat.

Kvítek drží v ruce Skří-
tin šátek a volá ji: „Skří-
ťo!“ Ta neslyší a tak se 
Kvítek snaží získat její 
pozornost: „Skříťo máš 
telefon!“. Kolem jde Ště-
pánek a suše prohlásí: „To 
neni telefon, to je šátek.“



Co budeme dělat?
5. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
8. 10. Čaj
9. 10. 50ka a ZOO
12. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
19. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
26. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
27. – 31. 10. Podzimky

Výpravy do konce roku
12. 11. Čaj
13. – 14. 11. Focení
26. – 28. Listopadová výprava
10. 12. Čaj
17. – 19. 12. Vánoční výprava
21. 12. Vánoční schůzka (do 20:00)
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úkol Césara - stavba vesnice

Modely vesnic, v každém je postavička Obelixe a 
dost divočáků. V Pomově vesnici věrný Obelix stráží 
bránů, ale jeho postavička tu není, Vosa pohotově od-
povídá: „Zrovna šel na WC.“
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Uzle - základní uzle navíc
Dřevařská smyčka se používá při těžbě dřeva 1. 

a jeho dopravě
Křížová spojka je nespolehlivá, hodí se k 2. 

drhání
Liščí smyčka slouží k připevňování ke kula-3. 

tým předmětům
Očko se využívá jako zarážka na laně, nejzá-4. 

kladnjší uzel
Osmička stejně jako u očka zarážka na laně, 5. 

při slaňování se váže do osmy
Uzel přátelství je ozdobný uzel, praktický 6. 

význam měl spíše v historii

... pokračování stavby vesnic
Pom popisuje, jak by vypadal útok Římanů na ves-

nici Galů dle jeho modelu: „Zde je první val, tam řady 
Římanů prořídnou. Za ním je vodní příkop, ke kte-
rému dorazí Římané dezorientovaní. Tudíž ti vzadu 
strčí ty vpředu do příkopu. Ten je bohužel bez vody, 
takže to bude dost zlé. Do toho je napadnou oriento-
vaní Galové.“

„Jeden Obelix udrží tuto vesnici proti asi 5000 Ří-
manů. A toto číslo roste s druhou mocninou.“
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…a uzlem nakonec se v tomto čísle stává: Orientální 
uzel! Zkuste si ho uvázat sami podle návodu. Jde to i 
na jedné uzlovačce...
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12 úkolů od Caesara
(17.-19.9.2010)

I letos jsem vyrazili na Vraní zvědaví na to, co 
všechno se tu od loňska změnilo. Všechno ale vypa-
dalo stejně. U večeře nás však překvapil Caesar se 
svým písařem a oznámil nám, že pokud nezvládne-
me 12 úkolů, které nám zadá, naše galská vesnice, co 
tak dlouhá odolává útokům ze strany římských legií, 
se jeho nové armádě v žádném případě neubrání. Na 
druhou stranu, pokud bychom to dokázali, daroval by 
nám snad třeba něco malého, ze zásob svých vinných 
sklípků.

Co nám zbývalo, přijali jsme tedy. Máme přeci na 
své straně Asterixe, Obelixe, Majestatixe a Panorami-
xe, ti nám jistě pomohou. Ráno jsme se vydali do lesa 
rozhýbat se před úkoly indiánskou házenou. Tady se 
k nám připojil i náš druid Panoramix a Caesar začal 
se zadáváním.



Kontakty:
Kvítek (724 264 148)
Zelí (603 478 299) 

Háňa 608 180 893

Vydává T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

Nejprve jsme měli co nejvíckrát zvítězit v soubo-
ji Galů, Římanů a padajícího nebe. Hned na to jsme 
započli výrobu mečů, protože se ukázala časově ná-
ročná. Postupně jsme svedli překonat močál, donést 
co nejrychleji poselství do ostatních osad, navrhnout 
funkční architektonický návrh a ukořistit spostu vla-
jek.

Čas ubíhal a my byli stále blíž vytouženému cíli. 
Po úspěšných hodech menhirem, upečení božského 
divočáka, zlomení hlavy a přemožení nočního děsu 
byl už Caesar velice nervózní. Spoléhal však stále na 
poslední dva úkoly.

Nezastavilo nás ani určování stromů, takže císaři 
nezbylo než vsadit vše na svého posledního a nejlep-
šího koně-zapeklitou a nepřehlednou římskou by-
rokracii. Pravda, byl to oříšek, nakonec jsme si však 
poradili i s ním. Caesar tedy ostrouhal a nezbylo mu 
nic jiného, než nám přinést hrozny jak v pevném, tak 
i tekutém stavu a nechat naši vísku na pokoji.


