


Pejsek štěká...

1

Štěkám vše nejlepší Da-
vidovi, Kubovi a Tomáš-
kovi!!! Haf, haf!!

Na podzimkách Obi vy-
právěla a řekla mnohé. Na-
příklad když se koukala na 
hrnek s obrázkem malého 
skauta: „Jé, on je hezkej“ 
„Není! Já jsem hezčí“.

Nebo když Adam vyprá-
věl, jak půjde na praxi - 
učit do tříd, Obi pohotově: 

„To já se s ním domluvím 
a budu mít výhody. Jinak 
ho zabiju“.

Tak ti nevím Obi. Haf!

Příští víkend můžete vy-
razit na focení s Váňou. 
Můžete se těšit na focení 
Prahy, bude-li materiál tak 
i vyvolávání fotek a zla-
tým hřebem večera nebo 
spíše noci bude noční fo-
cení Prahy.

Pozvánka na čaj
Srdečně vás zveme na příští čaj o páté, který bude 

opět od 16:00 do 19:00 v klubovně.
Co budeme dělat?
Trošku se ušpiníme (snad jen na rukou), trošku se 

najíme (když něco doneseme), něco ušijeme (snad se 
nezašijeme) a třeba si z čaje i něco odneseme (pokud 
tam všechno nezapomeneme)

Zváni jsou všichni, co mají ruce a nohy a chuť něco 
vyrobit.



Co budeme dělat?
9. 11. Družinovky
12. 11. Čaj
13. – 14. 11. Focení
16. 11. Oddílovka (16:30 - 19:00)
23. 11. Družinovky
26. – 28. 11. Listopadová výprava
30. 11. Oddílovka (16:30 - 19:00)

Další akce

10. 12. Čaj
17. – 19. 12. Vánoční výprava
21. 12. Vánoční schůzka (do 20:00)
15. 1. bruslení
16. 1. 1.divadelní zkouška
25. 1. mistrovství v uzlování
8. 2. výrobní a učící schůzka (jarní prázdniny)
18. - 20.2. výprava nejstarších
26. 2. Výroční výprava
27. 2. Akce pro velké
25.-27.3. výprava na Sázavku
duben Divadelní festival
21.-25.4. Velikonoční táboření (jen starší)
7.-8.5. Výprava na kytičky
20. - 22.5. štítek táborníčka
4.-5.6. poklad
17. - 19.6. blind (pro nejstarší)
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Verše barda Trojlístka
Přeji všem čarokrásný divoký den 1. Zlatolistu 548, 

v království Wasgaru, při našem Moramorovi Nej-
vznešenějším.

Náš nejsvatější král Moramor před několika týdny 
vyhlásil mezi všemi rasami své říše soutěž o nejhezčí, 
největší, a nejkouzelnější vesničku současnosti. Sou-
těže se zjasnili Elfové zastupování vesničkou Belbríz 
s obyvateli- Honzíkem, Esterkou, Ondrou, Tomíkem, 
Marečkem, Hobiti zastoupeni Ševetínem s Teou, Vaší-
kem, Kubou N, Terkou a Párátkem, a konečně trpas-
ličí Orador s Kubou V, Kubíkem, Terkou a Jakubem.  
Doufáme, že na konci této soutěže uvidíme skvosty 
stavitelských Mistrů jednotlivých ras. 

A, aby toho ještě nebylo dost, tak zároveň vyhlásil 
soutěž o nejvíce prosperující město. Do soutěže se 
zatím přihlásily čtyři města zastoupena svými vládci. 
Budou pravděpodobně rozšiřovat svou moc a zisky 
pomocí okolních lesů, dolů, vesnic…. Jsme zvědavi, 
jaké bude rozpoložení jejich sil u konce soutěže..

V jako v každém vydání Listů Barda Trojlístka vám 
přináším něco o kusu našeho krásného království.

Kamenný les je jeden z bandity nejmilovanějším 
lesem v celém Wasgaru je hustý, plný skal a propad-
lin. Království vynaložilo velké množství oddílů jen 
proto, aby se je pokusily vymítit, avšak povětšinou se 
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Pochod na 50 km
Hrstka statečných z vpřeďáckých řad vyrazila po 

pátečním čaji na nádraží. Našim cílem byla pro dneš-
ní den Ondrášova chata v Srbsku. Po chvilkovém hle-
dání přesné lokace a posléze i objevení pojistek nám 
již nic nebránilo v zábavě. Záhy se strhla polštářová 
bitva o Jančinu přebývající ponožku. Už nikdy nebu-
de vypadat jako dřív...

Zápolení nás unavilo, a tak jsme se uložili do tep-
lých postýlek. Koneckonců ráno jsme měli vstávat 
brzy. Noc utekla velice rychle a když nás ještě za tmy 

ztratili či byli pokousáni zlobry, kteří se objeví vždy 
po setmění a občas přepadnou poutníky i větší kara-
vany. Tento kraj je ovšem plný nádherných vodopádů 
a říká se, že někde v hlubinách lesa, lze najít kamenný 
háj s několika věkovitými stromy, jejichž kůra za věky, 
které zde stojí, změnila svůj povrch na kámen. Nikdo 
neví, kde je pravda, ale jediné na co jsou důkazy je, že 
se zde ztrácejí lidé, kteří jdou prý za světlem. Alespoň 
to říkají, pokud je někdo najde ráno uprostřed lesa a 
to mají ještě velké štěstí.

A to bude pro dnešek vše a můžete se těšit na dal-
ší vydání Listů Barda Trojlístka, opět za měsíc. Do té 
doby žijte v pokoji a vyhýbejte se problémům.

Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540.
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probudil nepříjemný zvuk budíku, z pelechu se nám 
nechtělo nikomu. Posnídali jsme ovesnou kaši, aby-
chom načerpali po ránu nějakou tu sílu a vyrazili. 
Janča s Pomem a Jakubem chtěli první desítku kilo-
metrů běžet, a tak nám dali malý náskok. 

My ostatní, Eliška, Zelí, Bahňák, Sára, Májka a já 
jsme tedy šli a povídali a šli a povídali a šli a povída-
li... Cesta s přibývajícím světlem ubíhala stále rychleji 
a za nedlouho jsme byli na 10. kilometru. Běžci tu na 
nás už čekali. Společně jsme se posilnili, rozloučili se 
Zelím a pokračovali v cestě.  Každým krokem jsme se 
blížili našemu cíli.  Objevil se dokonce i ledový potů-
ček s možností umytí nohou :-)

Hnaní představou kofoly na Karlštejně a perníku v 
Dobřichovicích u Janči jsme šlapali a šlapali. Začalo 
se stmívat a sil ubývalo, ale zvládli jsme to a po něko-
lika hodinách ve tmě jsme v půl desáté večer dorazili 
do Černošic na nádraží. Všichni odvážlivci si zaslouží 
obdiv a pochvalu!!!

Výprava do ZOO 9. 10. 2010

Jelikož ne všichni mají tak dlouhé nohy, 
aby ušli 50km během jednoho dne, roz-
hodli jsme se, že vyrazíme s těmi, co si 
netroufají, do ZOO. V pražské Tróji sice 
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už každý z nás byl, ale v ZOO je pokaž-
dé něco nového. Užili jsme si legrace 
při přemlouvání tučňáků, aby skočili do 
vody, dozvěděli se, jak velké rozpětí má 
gorila a navštívili snad všechny pavilony, 
které v ZOO jsou. Sice jsme se neprovět-
rali tolik, jako ti na 50ce, ale určitě jsme 
viděli víc zvířátek.

Podzimky 27.-31.10

Cesta vlakem trvala sice dlouho, ale nakonec jsme 
se do Police nad Metují přeci jen dostali. Už zbývalo 
jen najít klubovnu. A že za to stála! Malý domeček na 
kraji městečka s koupelnou, záchodem, obrovskou 
půdou a spoustou více či méně útulných místností. 
Večer jsme strávili zabydlováním, tvořením kartiček 
s iniciálami a hraním deskových her.

Následující ráno jsme vyrazili prohlédnout si zblíz-
ka Broumovské skály a celý den jsme nevycházeli z 
údivu. Neuvěřitelné, co všechno příroda dokáže vy-
tvořit.  Škoda jen, že jsme tak často ztráceli značku 
a přehodnocovali trasu. Vrátili jsme se utahaní, a 
tak jsme po večeři co nejrychleji zalezli do spacáků. 
V pátek jsme zdolali Ostaš a prošli kamenné bludiš-
tě spolu se skalnatým okruhem. Cestou jsme sbírali 



listy na otisky. Odpoledne jsme skoro celé prospali, 
tak nás výlet unavil. Do večera jsme se však zotavili 
a vymysleli během něj spoustu definic, úplně jako ze 
slovníku. Však kolikrát vůbec nebylo poznat, která je 
vymyšlená a která pravá!

V sobotu jsme spali dokonce až do devíti, a pak plní 
energie vyrazili do nedalekého muzea Merkuru. Když 
jsme si dostatečně prohlédli obří výtvory z této fan-
tastické stavebnice, pustili jsme se do realizace vlast-
ních. Škoda, že neměli otevřeno déle!

Odpoledne odvezli Kvítek s Péťou starší, Poma, 
Májku, Davida, Míšu, Jendu a Bahňáka na výsadek 
a my ostatní jsme se prošli po okolí, ukázali si stro-
my, zahráli si hry... Čas utíkal rychle a starší dorazili 
dřív, než si odvážili tipnout i ti nejnaivnější. O celou 
hodinu a půl, než byl nejmenší odhad. Vlastní umís-
tění prý zjistili bez problémů a příště se obejdou i 
bez mapy. Tak jsme na to všichni zvědaví. V neděli už 
zbývalo jen klubovnu řádně uklidit, vyrazit na vlak a 
Hurá, domů!
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Co je to proparoxytonon?

Ukázka z vašich výtvorů na podzimkách:
Madrigal - Modré víno dobré k salámu
Diastola - Buněčný orgán, nazýván laicky smra-

duzdroj, který zajišťuje u některých buněk kožní tká-
ně schopnost tvorby pižmatu, nachází se též v koči-
čích pachových žlázách
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Kamconeta - Slangový název označující zákoník o 
těžbě dřeva

Sedisvakance - Stav příčně pruhovaných svalů, při 
kterém probíhá termogeneze

Ilnex - Účinná látka proti kožním nemocem rostlin-
ného původu

Talikul - Druh koně se šedým zabarvením žijící oko-
lo aijských farem, vyznačuje se velkými kopyty

Megalocefalie - Duševní onemocnění, při kterém 
daný jedinec zveličuje vážnost situace

Proparoxytonon - Češtinářský výraz pro náhodnou 
shodu slovesa s příslovcem v jedné větě

Pokud se vám náhodou tyto významy nezdají, srov-
nejte se slovníkem cizích slov... :-)

Uzle
Minule jsme si řekli něco o základních uzlech navíc, 

doufám, že je všechny uvážete na mistrovství v uz-
lování a že jste se přiučili něco nového. Dnes si uká-
žeme některé důležité spojky, které slouží ke svázání 
dvou různých lan a to buď stejného, nebo odlišného 
průměru. 

1. Akademický - podobný 
chirurgickému, má však na-
hoře i dole 2 převiny, snad-
něji vydrží zatížení a lépe se 
rozvazuje
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2. Chirurgický - použi-
vá se hlavně ke svazova-
ní nití u sešívání, vhod-
ný ke stažení pružného 
materiálu provazem, na 
rozdíl od ambulatní 
smačky má dole 2 převi-
ny, nahoře jen jeden

3. Osmičková spojka - 
pevně drží, neničí lano a 
dá se rozvázat bez pro-
blému i při velké zátěži

4. Dubová spojka - hodí se 
na lana z přírodního materiá-
lu, na kluzkých materiálech je 
nespolehlivá, špatně se rozva-
zuje, 

5. Zlodějský uzel - po-
dobný ambuláku, ale 
konce jsou proti sobě 
opačně, nevydrží zátěž



6. Trávový uzel-jednodu-
chá spojka, která  se tahem 
zpevňuje a při povolení se 
snadno rozváže, hodí se ke 
svázání vlasců

...a uzel nakonec: Krychlo-
vá spojka-jednoduchý uzel 

ke spojení dvou stej-
ně tlustých provazů, 
nerozváže se ani na 
vlasci.
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Putování přírodou – díl druhý
Listopad, první lístek na zem spad’

Říká se, že v listopadu padají první listy na zem. Ale 
my jsme se nejen na podzimkách přesvědčili, že listí 
je na zemi již požehnaně.  Hrají všemi barvami od ze-
lené přes červenou a dokonce i všemi tvary. Nikomu 
nedá určitě práci poznat, jakou barvu lístek má, ale 
leckdo se jistě zapotí, má-li určit, z jakého stromu list 
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spadl. Připravila jsem si vám pár listů, které si může-
te procvičit určit, a dokonce vám i napovím, o jaké lis-
ty se jedná. Kdo mi poví, který list patří dubu, buku, 
javoru, lípě, olši a který bříze, dostane určitě nějaký 
ten bodík.
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Jenda 31 bodů1. 
Štěpán 31 bodů2. 
Májka 31 bodů3. 
Míša 31 bodů4. 
Mikulda 30 bodů5. 
Kuba V. 30 bodů6. 
Filip 29 bodů7. 
Esterka 26 bodů8. 
Skříťa 26 bodů9. 

Pom 26 bodů10. 
Honza 26 bodů11. 
Kubík 20 bodů12. 
Majda 19 bodů13. 
Bahňák 19 bodů14. 
Simča 18 bodů15. 
Eliška 17 bodů16. 

Tea 15 bodů17. 
Týna 15 bodů18. 
Terka 15 bodů19. 
Sára 15 bodů20. 
David 13 bodů21. 
Samara 13 bodů22. 
Tomášek 13 bodů23. 
Terezka 13 bodů24. 
Vašík 13 bodů25. 
Ondra 13 bodů26. 
Obi 8 bodů27. 
Mareček 5 bodů28. 
Terka P. 5 bodů29. 
Jakub 5 bodů30. 
Kuba N.  4 body31. 

Bodování za září
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Hlavolámanky

Listopad pro chytrolíny – kdo se schovává 
za stromem?

Dobře si prohlédni obrázky a vyber jed-
noho z pánů, který se schovává na obráz-
ku za stromem? 
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Listopad pro středňáky – psí boudy

Máme tři boudy pro tři psy. Každému už 
jedna patří, ale majitel je chce barevně odlišit. 
Vybarvi Alíkovu boudu modře, Puňťovu žlutě 
a Azorovu zeleně a napiš na ně jméno psího 
majitele. Ale pozor – nesmíš jim boudy za-
měnit! Tady je nápověda pro tebe: Puňťa ještě 
nesežral kost. U Alíkovi boudy roste kytička.

Listopad pro mazáky – hádanka se sirka-
mi

Potřebuješ 18 sirek. Rozlož si je před sebe 



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

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

podle obrázku. Teď přendej  šest zápalek tak, 
abys získal obrazec skládající se ze šesti stejně 
velkých čtyřúhelníků.


