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Velký dík patří Sboru dobrovolných hasičů Parník za propůjčení chaty „U Floriána“. A dále také sponzorům: ČMKS 
– Lokomotivy, a.s., ENGEL CZ, s.r.o., LDM s.r.o. Česká Třebová, Město Česká Třebová, Mika a.s. Česká Třebová 
a Raiffeisen stavební spořitelna.

FILMOVÝ PÁTEK

( 10.03.2006 - 11.03.2006)
Akce se konala za velmi příznivého počasí a velké účasti oddílu. Ještě více takových do budoucna, přejme si 
společně! Jinak co se na té akci dělo, vám jistě nějaký bráška poreferuje v dohledné době, až se odváží nechat 
si ofotit za tučný obnos bodů svůj zápis! Jinak na internetu je k vidění přes 200 fotografií.

12.) TROJINFO
Dle předběžných propočtů z družiny Jestřábů na tábor nepojede nejspíše Kuba (nováček, není registrován), 
Zbinďa (nedostatek účasti, 53%). Ještě však není nutné vešet klobouk na věšák - vše se může rapidně změnit, 
proto i Zbinďá má ještě šanci na tábor jet. Stačí si jen zlepšit docházku.
ale určitě se vydařil. Škoda, že se nás nesešlo více ze 17 Vás přišlo jen 5 – zamyslete se nad tím.
         
                   (br. Emilka)

13.) VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTOSOUTĚŽ
Na obrázku byl Vasyl, že ho nikdo nepoznal, to snad ani 
nemusím říkat, kdo by se přece snažil.

A kdo je na fotce v tomto čísle???

14.) KUCHAŘKA

MÍŠA KRÉM
potřeby: kostky tvarohu, dostatek cukru, mléko kravské, trochu zeleně na ozdobu, piškoty dětské 
(nikoliv piškoty psí)

postup: kostky tvarohu na množství nehledě vyjmeme z alobalu (pač alobal se blbě tráví a navíc silně reaguje s 
plombami) a šoupneme do misky (lavoru, škopku, ešusu), zasypeme cukrem (to maj mazlíčci rádi) a uhněteme 
v krém. Cukr s tvarohem utvoří silnou chemickou reakci a tvaroh zvláční! Dle potřeby lze naředit mlékem z krav 
Alpských, nikoliv však mlékem kozím! Jakmile je krém chuti lahodné a oku lahodící, lze jej několika ladnými 
pohyby lžíce a zápěstního kloubu přemýstit na talíře, hladově vyhlížející smečky. Aby toho nebylo málo talíř ještě 
dozdobíme pár (pár jsou dva, nikdy více) piškoty a trochou zeleně. Ona se tam hodí vzhledově nejvíce máta, 
avšak v našich zimních podmínkách, jsme se spokojili s lístky malinovníku! K pití se nejvíce hodí mléko ovčí 
(nikoliv kravské ba ani kozí či velbloudí)!!
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1.) SLOVA BR. EMILKY
• Koncem února proběhl již 15 ročník Memoriálu Břeti Hampla. Mile mě překvapila Vaše účast na závodech.    
Každý účastník získává 65 bodů. Dále uděluji bonus hlídce vlčat a skautů s číslem10 – 15 b. Zbylé hlídky mimo 
hlídky č. 11 b. získávají 7 b.
• Měsíční úkol neodevzdal nikdo, proto se prodlužuje termín odevzdání – do konce příštího čísla.
• Jelikož se účastním schůzek ve čtvrtek, mám přehled hlavně o jejich docházce. Nelíbí se mi účast Racků na 
schůzkách v březnu. Na jedné schůzce byli 2 a na druhé 3 členové. Nikdo se ze schůzky neomluvil, pouze bři 
říkali, že Vasyl je v nemocnici.
• Na začátku prázdnin Racci a Ostříži navštívili bazén – účast byla velká hlavně u Ostřížů. Racci přišli jen 3 a po 
koupeli museli odejít. Ostříži dále pokračovali do klubovny na film a druhý den na hru. Za účast je chválím
Je Vás v družině 7 – snažte se!!
• V minulých číslech jsme se zmiňoval o účasti na táboře. Z racků 60% docházky zatím neplní Orkán a Šmajra. 
Snažte se, bylo by škoda, kdyby jste na tábor nemohli!!!
• V březnu jsme rozdali přihlášky na tábor. Nezapomeňte je včas odevzdat. Hlavně nezapomeňte splnit podmínky 
účasti na tábor. Ty byly uvedeny v listopadovém čísle LT a na internetových stránkách. Podmínkou účasti je i 
účast na brigádě – upozorňuji, že brigáda se koná 31. 3. – 1. 4. Další brigáda bude v květnu, či červnu.
• Jelikož se přiblížil termín tábora, začali jsme pracovat na jeho programu – nechte se překvapit. 
• Od minule družiny splnily úkol – úklid v klubovně. 
• V minulém čísle jsem psal, že všechny články mi můžete posílat na můj e-mail je emilka.ct@seznam.cz. Jelikož 
jste mi e-mail doslova zahltili, prosím Vás, abyste se pokusili články mi poslat znovu. Kdo tak ještě neučinil, 
nechť tak učiní.
• Krahujci a Jestřábi, připravte se na místní kolo ZVAS (Závody vlčat a světlušek)!!
• Nezapomínejte plnit nováčkovskou stezku – tábor se blíží. Ti co mají slib – také se snažte stříbrná stopa a 1. 
stupeň budou bodově ohodnoceni. A hlavně, kdo má 1. stupeň, může plnit 3 orlí péra.

2.) MĚSÍČNÍ ÚKOL
Kdo si vzpomíná na úkol z minulého čísla, nechť se pořádně nad sebou zamyslí, protože jak to tak vypadá, nikdo 
úkol nesplnil...a ten kdo si nevzpomíná, že se měl nakreslit obrázek z memoriálu či schůzky, nechť se nechá 
pořádně vyšetřit u svého lékaře, jestli netrpí předčasnou sklerozou a nebo u paní učitelky vyzkoušet ze čtení, 
jestli náhodou nezapoměl číst. Je to velká ostuda...to mi chcete namluvit, že nemáte ani minutku na kreslení?
Na to Vám ale neskočím...Když jsem před lety chodil na Základní školu měl jsem času až až...někdy jsem nevěděl 
co s ním. 
Ale už dost výtek. Měsíční úkol pro tento měsíc (duben) bude velmi jednoduchý a časově nenáročný. Trochu si 
vyzkouším, zda jste opravdu tak časově vytížení či pouze líní a nebo prostě lajdáci.
Vaším úkolem je na družnových schůzkách, které máte před sebou, pošeptat svému vedoucímu tajné heslo, 
které zde bude uvedeno. Ten si heslo s Vaším jménem zapíše na papírek, který mi pak předá. 
A budou za to jako obvykle body!!!
       TAJNÉ HESLO : 

3.) AKCE DRUŽIN
ODDÍLOVÉ AKCE
Brigáda ve středisku 31. 3. – 1. 4.
Sraz v 16:00 hod. u klubovny – kdo by nemohl v pátek, přijde v sobotu ráno  
Konec v sobotu v cca 17:00 hod. tamtéž
V pátek odpoledne vyklidíme velkou klubovnu a chodbu. Rozdělíme se dle počtu lidí. Nejprve oškrabeme stěny a 
pak začneme malovat. Takto budeme pokračovat i v sobotu. Samozřejně nás čeká večerní den s párky a sobotní 
hra. Je to oddílová akce a brigáda - podívejte se do bodování, kolik získáte bodů. Spaní zajištěno v klubovně. 

přichází v potaz možnost přidělení hesel pro rodiče, kde by mohli sledovat aktuální dění apod. Uvidíme, jak se 
ještě dohodnem. A jako poslední bod bych chtěl zmínit to, že Trojka na netu se bude stěhovat jinam. Sice znáte 
adresu Trojka.ic.cz, ale je to nevyhovující a nejpsíše se přestěhujeme jinam - budeme barevnější a přehlednější. 
Ale kdy to bude? Nejspíše až nově vyrostlé listí začně padat!

       WWW.TROJKA.IC.CZ
Dlouhodobý úkol

Jelikož se na nabídku z minulého odezval pouze pan nikdo tak aspoň on získává kouzelných 75bodů za své zápisy 
a obrázky z akcí. Zajistil si tak téměř jisté vítězství celoročního oddílového bodování a jistou účast na táboře! A 
co vy? Proč právě ty jsi nesplnil úkol? Byl jsi líný? Cožpak poprosit vedoucího s tím, že chceš nechat vyfotit deník 
a za každý zápis tak získat 5 a více bodů se ti zdálo málo? Jak chceš! Máš ještě možnost to napravit! Vše co bylo 
minule psáno je i dáno a tudíž platí!

Bonus program

Jak jistě víš z úvodníku br. Emilky, tak za každý rozumný příspěvek do Zpovědnice se rozdávají body! Což takhle 
to zkusit?! Nevíš o čem je řeč? Navštiv web a bude ti jasno! Ještě ne? Tak si přečti znova úvodník a třeba se i 
rozsvítí :)!

11.) ZÁPISY Z AKCÍ

MEMORIAL - ZAPSAL EMILKA

Memoriál Břeti Hampla ( 25.02.2006)
V sobotu 25. 2. 2006 se v okolí chaty U Floriána, kterou zapůjčil Sbor dobrovolných hasičů Parník, konal již 15. 
ročník zimních skautských hlídkových závodů – Memoriál Břeti Hampla, který jsme stejně jako již minulých 14 
ročníků pořádali jako vzpomínku na Břeťu Hampla, který v našem oddíle vykonával funkci hospodáře. Závodů 
se letos zúčastnilo 37 hlídek, mezi kterými byly hlídky z Lanškrouna, Žamberka, Dolní Dobrouče, Ústí nad Orlicí, 
Chocně, Dlouhé Třebové a samozřejmě z pořádající České Třebové. Na trati dlouhé asi 2,5 km bylo pro vlčata 
a světlušky umístěno 12 stanovišť. O jedno stanoviště více čekalo na skauty a skautky, kteří tato stanoviště 
museli proběhnout dle mapy, což některým hlídkám činilo veliký problém. Celkový čas závodu byl 7:21 hod. 
(jedná se o čas od startu první hlídky v 9:35 hod. po doběhnutí poslední hlídky). K nejtěžším úkolům patřil hod 
na cíl. Hlídky musely kopím zasáhnout určený cíl. Celý den bylo slunečné počasí, což určitě nahrálo zdařilému 
průběhu závodu.

VÝSLEDKY MBH

Mezi skautkami obhájila své loňské vítězství hlídka z 37. oddílu z Lanškrouna ve složení Monika Reslerová, 
Gabriela Nováková a Markéta Kráčmerová, která celou trať, v této starší kategorii, včetně stanovišť zaběhla 
v nerychlejším čase. V kategorii skautů zvítězila také hlídka z Lanškrouna a to z 31. oddílu ve složení David 
Skalický, Tomáš Resler, Dominik Macháček, která jako jediná poznala všechny mapové značky. V kategorii 
světlušek vyhrála hlídka ze 4. dívčího oddílu z České Třebové ve složení Felcmanová Kateřina, Štěpánková 
Kateřina, Voclová Radka, Pustajová Lenka, Umlaufová Michaela, Stránská Michaela, která byla ze všech hlídek 
nejúspěšnější na zdravovědě a jen jeden bod jí chyběl k získání plného počtu bodů. Nejrychlejší hlídkou byla 
vítězná hlídka v kategorii vlčat z 1. chlapeckého oddílu z Dolní Dobrouče ve složení Filip Skalický, Radim Otava, 
Jakub Novák, Petr Kapoun, Matouš Pecháček, Karel Macek.

Výsledkovou listinu si můžete stáhnout v sekci stáhněte si či memoriál. Ve fotogalerii jsou umístěny fotky i z 
přípravy závodu.



A jak ta slova dořekla, udělala proti čertu ve vzduchu tři křížky. Čert zakřičel bolestí, shodil balvan s beder na 
zem a se strašlivým proklínáním propadl se do pekel. Jeho břímě, skála Sutka, též Čertova hrobka nazývaná, 
zůstala ve vranovském údolí navždycky. 

 

9.) SKAUTSKÁ PRAXE
IVANČENA 
se nachází mezi Malchorem a Kykulkou, pod vrcholem Lysé hory, na červené a modré značce. 
Mohyla je památné místo zasvěcené „odboji slezských junáků“

Historie mohyly:
Byla založena oddílovou radou 30. oddílu Junáka z Ostravy a to 6. října 1946 na paměť pěti ostravských skautů 
- Vládi Čermáka, Vládi Pacha, Milana Rottera, Quido Němce a Otto Kleina, kteří byli 24. dubna, v den svátku 
všech skautů, to je na sv. Jiří, roku 1945 popraveni německými okupanty v polském Těšíně a dalších třinácti 
skautů padlých v protifašistickém „Odboji slezských junáků“. Po zákazu Junáka sem přicházeli turisté. Od roku 
1961 se u mohyly pravidelně začali scházet trampové, vždy v neděli, která byla 24. dubnu nejblíže, a to v pravé 
poledne. Čeští a slovenští skauti se v horách scházejí každý rok v den svého patrona sv. Jiří a každý přináší svůj 
kámen nebo kamínek ze svého kraje a mohyla tak neustále roste. 
Mohyla je symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Roku 1999 mohyla zabírala asi 40 metrů čtverečních a 
zhruba 195 metrů krychlových, sahá do výšky 4 metrů. Do roku 1989 byla ivančenská mohyla i symbolem odboje 
proti nesvobodě. V období totality sledovaly hromadné výstupy bezpečnostní síly a shromáždění doprovázela 
represivní opatření. 
Snahou skautů je, aby mohyla byla zařazena do památek UNESCO.

U mohyly je postavený stožár na vlajku a obelisk do kterého je vytesáno :

„Na věčnou památku pěti ostravských skautů a všech skautů padlých ve službě vlasti navršili z 
vynesených kamenů od října 1946 skauti, trampi a další návštěvníci MOHYLU NA IVANČENĚ. 

Bratři:
Vladimír Čermák *1919
Vladimír Pach *1921
Otto Klein *1921
Quido Němec *1922
Milan Rotter *1926
za odbojovou činnost byli zavražděni německými okupanty 24. dubna 1945 v Cieszyně.

10.) TROJKA A INTERNET
Trojka na netu opět doznala drobných změn, ale než se k nim dostanu, rád bych se vyjádřil k aktuálnímu 
dění ve světě internetu. Jsem rád, že již někteří z vás, naše stránky navštívili a dokonce se tam nějak výrazně 
projevili. V dřívějších dobách bylo nutné příspěvky bratra Kuřete a Rozinky za vulgárnosti mazat, což přinášelo 
další práci navíc. Jsem rád, že se umoudřili a již diskutují, sice ne na úrovni, ale aspoň na úrovni sobě vlastní. 
Ve zpovědnici to celkem žije a v jeden den bylo zaznamenáno více jak 60 zpovědí, které si mezi sebou vyměnilo 
rázem více jak 7lidí. Pro informaci: chodí tam i sestry, takže určitě to stojí za návštěvu. A teď k novinkám: byly 
zavedeny dvě sbrusu nové podsekce v sekci Uřební texty!!! Jedná se o kurz Zpívání. Písničky zde přibývají 
každým dnem nové, tak se máte na co těšit! Další sekci je výuka skautského vaření, o kterém již byla zmínka!!! 
Dále jsme přemýšleli, že bychom vám přidělili uživatelská jména a hesla, abyste mohli přidávat články sami. 
Ale po problémech spojených se zpovědnicí (bylo řečeno výše) si to nevezmeme na triko, abyste články plnili 
blbostmi a vulgárnostmi. Ovšem jestliže někdo prokáže nadměrnou touhu a talent, bude mu vyhověno :) Ještě 
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S sebou: Věci na výpravu, jídlo a pití na celou akci, pracovní oblečení, škrabku na škrabání omítky a štětku či 
váleček na malování, něco na den s párky. Přespíme ve velké klubovně. 

Schůzka rodičů – 27. 4. 
Jedná se o předtáborovou schůzku Sraz je v 18:15 hod. v Junáckém středisku 
Účast jednoho z rodičů je nutná. Na schůzce se mimo jiného dovíte kdo pojede na tábor.

Střediskové ZVAS (závody vlčat a světlušek) + čarodějnice
(28.04.2006 - 29.04.2006)
Sraz: 14:00 U klubovny (skauti v 16:00 hod.), Návrat: 11:30 tamtéž
S sebou: věci na výpravy, jídlo a pití na celou akci (na pátek večer párek), hlavně chléb, závodníci kroj a výbavu 
družiny - viz schůzka, družina čarodějnici, 10 Kč
Popis: V pátek odpoledne se konají závody vlčat a světlušek - střediskové kolo. Skauti mají sraz v 16:00 hod, 
pakliže nechtějí pomoci při závodech. Po skončení závodů se přesuneme do Křivolíku na chatu a budeme pálit 
čarodějnice. V sobotu dopoledne se odebereme domů

Výstava Thoroidálních meteoritů
(21.04.2006 - 23.04.2006)
Sraz: 16:00 na nádraží, Návrat: 11:35 na nádraží
S sebou: 180Kč, spacák, karimatku, ešus, deník, KRESBU S VESMÍRNOU TÉMATIKOU, potřeby na výpravy, další 
bude včas upřesněno
Popis: Jedná se o výstavu Thoroidálních meteoritů a samozřejmě nejenom to. Bližší informace dodáme již brzy. 
Jen podotýkám, že se akce odehraje v Lanškrouně a je nutné odevzdat závaznou přihlášku. Poplatek obsahuje 
stravu, ubytování a dopravu a spousty dalších vychytávek.

Ivančena + Lysá hora
(21.04.2006 - 22.04.2006)
Sraz: 18:30 U klubovny, Návrat: 22:00 Nádraží ČD
S sebou: Věci na výpravu, kroj, režijku ČD, či jinou průkazku na slevu, jídlo a pití na celou akci, 80 Kč – nerežisti 
+ 50 Kč výše uvedená záloha (všichni), jelikož jedeme do Beskyd, nejspíše zde bude ještě sníh a proto se na 
to připravte.
Popis: Nejpozději na schůzku 20. 4. je potřeba přinést zálohu nevratnou 50 Kč - přihláška na akci (kdo ji 
nepřinese zaplatí 60 Kč před odjezdem).
Vzhledem k tomu, že ráno jedeme velmi brzo, přespíme v klubovně. Kdo by nemohl spát ve středisku (vím, že 
tací jsou), tak musí v sobotu přijít v 4:55 hod. na nádraží ČD. Návrat je orientační - uvidíme jak to stihneme.

4.) BODOVÁNÍ DRUŽIN ZA MĚSÍC ÚNOR
           
Racci:   Ostříži:   Krahujci:  Jestřábi:
Brko 180 b  Snědlo 89 b  Skřítek --- b  Matěj --- b
Petr 126 b  Fidla 115 b  Máťa --- b  Tomíno 104 b
Kanál --- b  Veverčák 56 b  Donald --- b  Zbiňďa 99 b
Vasyl 204 b  Placák 151 b  Vřeštidlo --- b  Štěpán 143 b
Šmajra 99 b  Holub 139 b  JardJirka --- b  Micro 33 b 
Kuře 95 b  Traktor 44 b  Veverka --- b
Orkán 22 b  Gorila 119 b  Dřevoň --- b
Rozinka 160 b  Kachna 134 b  
   Bahno 145 b
   Pú 141 b
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5.) TOP 10 
(nejlepších 10 brášků v měsíčním bodování)

1.VASYL 204 B    6.ŠTĚPÁN 143 B
2.BRKO 180 B    7.PÚ 141 B
3.ROZINKA 160 B    8.HOLUB 139 B
4.PLACÁK 151 B    9.KACHNA 134 B
5.BAHNO 145 B    10.PETR 126 B 

6.) JÍŤOVA STRAŠIDLA

TRPASLÍCI
Přestože jsou trpaslíci nevzhlední a nemají půvabnou postavu, vytvořili mnoho krásného. V jejich podzemních 
sídlech byly velké síně plné skvostných praporců, zbroje, zbraní vykládaných drahokamy a krásných gobelínů.. 
Pod ozvučnými klenbami bylo ve světle křišťálových lamp vidět jasné drahokamy a žíly drahých rud. Chodby 
vedly na prostranství a do jeskyní s alabastrovými sloupy, zprohýbanými časem a jemnými doteky trpasličích 
dlát.
Trpaslíci se žení a vdávají jen jednou za život a jsou žárliví jako ve všech otázkách svých práv. Počet trpaslíků, 
kteří se žení, je ve skutečnosti velice malý. Ne všechny ženy si totiž berou muže; některé po nich netouží, 
některé touží po někom, koho nemohou dostat, a tak si jiného nevezmou. Pokud jde o muže, mnozí také velmi 
netouží po manželství, protože jsou plně zaujati svým řemeslem. 
Trpaslíci jsou také velice odolný a bojovný národ. Za hvězdných věků vyráběli trpaslíci z Modrých hor nejskvělejší 
ocel, jakou kdy viděl svět. Jejich úhlavními nepříteli byli skřeti, proti kterým svedli mnoho slavných bitev.

7.) HRÁTKY S TONČOU
Vyluštění z minulého čísla:

Jak bylo psáno, tak bylo dáno. Otázek nebylo mnoho a jejich zodpovězení mohlo trvat na nejvýše 10minut. 
Stačilo k tomu nalézt starší vydání Prosincového, Lednového a aktuálního Únorového čísla a otázky zodpovědět. 
Nebo byla i možnost využít Trojku na netu. Tam jsou všechny články, přehledně seřazeny a výtisky časopisů si 
můžete kompletně celé stahovat do počítače.

LISTOTROJKOVSKÉ OTÁZKY

1) Placák
2) obrázek hradu 
3) Vasyl
4) Zbinďa, Kanál
5) Tři kříže
6) Můre, Permoník
7) Zámek Blatná
8) 11.2. uzlování v Dobrouči, 25.2. Memoriál Břéti Hampla, 26.2. Zdejdova stopa
9) 10 minut
10) 12.2.2006

OSMISMĚRKA

Jesliže z obrazce osmisměrky vyškrtáte názvy nakreslených osob, zvířat a věcí, přečtete ze zbylých písmen 
po řádcích tajenku. Dozvíte se z ní původní povolání slavného amerického vynálezce a průkopníka používání 
elektrické energie Thomase Alvy Edisona. Kdo hledá ten najde :)

8.) POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ
    VRANOV MALÁ SKÁLA
    Skalní hrad založený na počátku 15.století, opuštěný v 16.století.  
    Hradní areál upraven v 19.století na romantický Pantheon. Na  
    předhradí letohrádek z roku 1826 v podobě kaple.

    SUTKA
    Kdykoliv zavítal čert k nám na zem, nebylo to nikdy bez zlých úmyslů.  
    Jak jen mohl, škodil lidem, a když si zoufali a v bolu svém se odvrátili  
    od Boha, byl tu jako na zavolanou a záludně nabízel pomocnou ruku. 
    jednou zabloudil pan „rohatý“ na Maloskalsko a vystoupil na temeno  
    vranovského bradla. Rozhlédl se odtud po krajině a přemýšlel,  
    jakou by tu měl provésti čertovinu. Napadlo ho, aby přinesl na hřbetě  
    veliký balvan a zatarasil jím řeku Jizeru. Až se voda vzedme a lidé se  
    počnou topiti, hej, jaká to bude veselá podívaná! 
    I pospíšil do skal, vyrval tam největší ze skalních sloupů a naloživ si  
    jej na záda nastoupil s ním cestu k Jizeře. V údolí pod Vranovem  
    potkal starou, zbožnou babičku. Bylo sice již šero, avšak babička  
    se ihned domyslila, kdo to asi nese skálu a co s ní chce zlého učiniti.  
    Uskočila stranou, pokřižovala se a počala čerta zaklínati: „Duchu zlý,  
    nečistý, který jsi přišel škoditi lidem, zaklínám tě jménem živého  
Boha, aby ses hned vrátil zpátky do pekel!“ 


