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PÁR SLOV NA ZÁVĚR...

Jistě jste si všimli, že toto číslo LT je něčím vyjímečné. Kdo poví svému vedoucímu čím, opět získá 
body. Možná by se to dalo přirovnat ke hře „najdi deset rozdílů“, ale bohužel mezi tímto dubnovým 
a březnovým číslem je rozdílů asi 3x tolik. Takže přeji příjemné pohledáníčko...
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1.) SLOVA BR. EMILKY
• Nazdar bři, koncem března skončil termín pro odevzdání přihlášek na tábor. Někteří členové si ho však     
  prodloužili. Příště se pokuste tuto činnost urychlit, nemuselo by se vám to vyplatit. Chválím družinu Ostřížů a            
  Racků – odevzdali včas.
• Přihlášky odevzdalo 23 členů (jeden však říkal, že nejspíše nepojede – to znamená, že na tábor nás pojede  
  22+ cca 6 vedoucích – různě se budeme střídat – dle dovolených. 
• Z toho plyne, že všichni, co odevzdali přihlášku na tábor pojedou. Ti, kteří nesplní do tábora stanovená       
  kritéria (možná, že někdo takový bude) nebude mít slevu z oddílových akcí. 
• Když by náhodou někdo ze členů, kteří chodí déle než 1 rok, neměl hotovou nováčkovskou zkoušku bude se   
  na táboře řešit, co s takovým členem v oddíle. V září na první schůzce by se dozvěděl svůj ortel!!! Snažte se  
  nováčkovskou zkoušku udělat!!!
• V květnu se bude konat brigáda na tábořišti v Hoštejně, doufám, že každý s rodiči pojede. Kdyby se  
  náhodou stalo, že by někdo nemohl, bude ještě 10. 6. další „dolaďovací“ brigáda, kde nás z trojky však tolik   
  nebude.
• Děkuji všem, co se zúčastnili brigády – malování střediska – dost práce se udělalo.
• Pro skauty připravuji na srpen asi čtyřdenní cyklovýlet. Přihlášky dostanete včas.
  Na schůzkách 20. 4. nás navštívila televize. Jíťa, Kuře a Rozinka se snažili zviditelnit. Povedlo se jim to?

2.) MĚSÍČNÍ ÚKOL
Měsíční úkol – tajné heslo (LAJDÁCI) pošeptali Rozinka a Kuře. Každý získává po 5 bodech. Gratuluju.
A úkol na tento měsíc???

VAŠÍM ÚKOLEM JE NAPSAT NA PAPÍR CO NEJVÍCE SLOV ZAČÍNAJÍCÍCH NA  „A“
POUZE PODSTATNÁ JMÉNA V JEDNOTNÉM ČÍSLE...VŠE PŘINÉST DO UZÁVĚRKY ČASO-
PISU SVÉMU VEDOUCÍMU.

3.) AKCE DRUŽIN
ODDÍLOVÉ AKCE

BRIGÁDA NA TÁBOŘIŠTI (13.05.2006)
Sraz: 08:00 U klubovny, Návrat: 18:00 U klubovny
S sebou: jídlo a pití na celý den, nářadí (pilu, krumpáč, kladivo, sekeru, poříz, popř další) režijku ČD
Popis: Brigáda je na tábořišti v Hoštejně. Hlavním cílem bude postavit novou jídelnu s kuchyní, která na jaře 
spadla. Sraz je uveden u klubovny - pouze v případě, když bude dost aut, jinak se pojede vlakem v 10:16 hod. 
do Hoštejna (nutno se domluvit). V případě domluvy je možné jet v pátek na kole a na tábořišti přespat. Nářadí 
je však nutné nechat na tábořiště dovézt. 

VÝPRAVA ZA HRANICE SVÝCH MOŽNOSTÍ (26. 05. 2006 – 28. 05. 2006)

Sraz: 16:20 na nádraží, Návrat: 19:48 na nádraží
S sebou: věci na výpravy, režijku, či jinou průkazku na slevu, jídlo na celou dobu pobytu, 150 Kč (+ 50 Kč 
záloha na schůzce předem)
Popis: TERMÍN JE PROZATÍM ORIENTAČNÍ - NA SCHŮZCE SE DOHODNEME NA PŘESNÉM TERMÍNU!!! 
V případě malého počtu účastníků bude doplněno Ostříži.
Při této akci se dostanete až za Hranice svých možností. 
Kdo by chtěl jet, tak musí nejpozději na schůzku 4. 5. přinést nevratnou zálohu 50 Kč. 
Spaní v hotelu pod Širákovníkem, popř ve stanu, pakliže si ho vezmete.

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)

11.) VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTOSOUTĚŽ
Na obrázku byl Rozinka, který se nečekaně poznal a tak získává 20 bodů. Nikdo ostatní mně výsledky 
neodevzdal.

A kdo je na fotce v tomto čísle???

Pro vtipálky...bratr popcorn do našeho 
oddílu nechodí.

12.) KUCHAŘKA

KUKUŘIČNÝ POPKORN

Dříve, to jsem ještě byl malilinkatý ufňukaný skautík, jsme s družinou chodili na pravidelné brigády opravovat 
naši chatu v Křivolíku. Po večerech, když už kolem chaty kroužili pouze osamělí turisté a vlci, jsme se uvnitř 
shlukli kolem stolu a obvykle si užívali dobrot z domu přinesených a povídali si o všedních věcech. Tradicí se stalo 
i dělání kukuřičného popcornu ze semínek. Hádejte, z jaké rostliny asi pocházejí? Mno slunečnice to nebude! 
Obvykle se muselo dělat několik várek a po velikém množství, protože než se dodělala druhá, tak miska po první 
již zela prázdnotou

Potřeby: semínka kukuřice pukancového původu, trocha oleje, sůl, pánev a na ni nějaké přesně pasující víko (lze 
použít jiný hrnec či podobnou vymoženost), miska o co největším obsahu

Postup: na pánev káááááápneme decentní množství oleje (vyšší dávky oleje dobře poslouží k ukázce toho jak 
vám funguje zažívací trakt neboli jak chutná uvnitř, poznáte i navenek) a dáme rozpálit na zdroj tepla, nejlépe 
kamna či sporák! Poté vsypeme určité množství popkornových semínek. Množství je určeno velice složitou 
rovnicí, kterou vás raději nebudu zatěžovat. Vemte v potaz objem pánve, plus objem víka a tyto aspekty mezi 
sebou několikrát vydělte, znásobte a sečtěte až dojdete k finálnímu výsledku. Přesné množství semínek je velice 
důležité. Nádobu přikryjte a vyčkejte, jakmile uslyšíte jedno silné lupnutí -> podotýkám z pánve, ehm, tedy z 
pánve kde se nacházejí semínka, nikoliv z pánve jiné .. ehm, však víte. Jakmile charakteristický zvuk nabude na 
intenzitě a rychlosti, krouživými pohyby dvakrát vlevo a dvakráte vpravo pohybujte pánví (tou z které se ozývají 
rány .. ehm .. tou, v které jsou semínka). Kroužení je velice důležité, aby se již vytvořené kukuřičné pukance 
nepřipekly. V tu chvíli kdy lupání je již mírnější a již ne tak časté je na čase hejbnout pánví směrem k misce a 
obsah z ní vysypat a osolit. Opět je řeč o pánvi jako pánvi, nikoliv pánvi jako pánvi .. ehm, chápete, doufám. 
Ladnými pohyby miskou zatřepte, aby se sůl rovnoměrně rozmístila po celém objemu a potřísnila tak všechny 
pukance. Malá poznámka nakonec. Pukance mají bílou barvu. Jestliže váš produkt je barvy hnědé a jste si jisti, 
že jste k němu nepřidali kakao, vězte, že jste nejspíše někde udělali chybu - nejspíše jste málo kroužili pánví a 
nebo jste kroužili tou nesprávnou pánví... 



jednoduše, je fascinující do jakých situací se Lister s Rimmerem dostávají. Musí je řešit a tak dochází k hádkám 
a velmi zajímavým vyústěním, při kterých se budete válet smíchy. Momentálně tento seriál vysílá Česká Televize 
v rámci Horečky páteční noci. A nyní malá ochutnávka z vtipných dialogů Červeného Trpaslíka:

 „Chovám bláhovou naději, že za tři miliony let, co jsme pryč, lidstvo přestalo válčit, vyléčilo 
všechny choroby a podařilo se mu zjednodušit formulář daňového přiznání.“

„Samota v kosmu vás často dohání k šílenství. Jediné, co mně pomáhá udržet si smysl pro realitu, 
je přátelství s mou sbírkou zpívajících brambor.“

10.) ZÁPISY Z AKCÍ

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

(02.04.2006)
Roverská družina Roffus uspořádala svoji první veřejnou akci zaměřenou zejména na mladší členy střediska. Byl 
jím Pohádkový karneval. Celá akce vypukla ve 14hod v tělocvičně na gymnáziu a ačkoliv byly plakáty vyvěšeny 
velmi pozdě, zcela určitě to nemělo vliv na návštěvnost. Byla zde opravdu kupa velmi povedených masek. Po 
celou dobu akce se o děti pěčlivě starali šikovní roveři a byla vidět jejich sehranost. Soutěžilo se v několika 
různých disciplínách zaměřených buď na jednotlivce, dvojice či kolektivy. Největší vřava vypukla při přetahování 
lana, kde po dlouho dobu opravdu nebylo silnějšího vítěze. Teprve výpomoc všech rozhodla .. i když po velmi 
zlouhavém a urputném boji. Dále bylo nutné, aby si jednotlivé oddíly přímo na místě nacvičili scénku, ve které 
budou vystupovat jejich pohádkové postavy. Improvizace dětem nedělala problémy a shlédli jsme opravdu 
povedené kousky.

Družině Roffus jistě největší odměnou můžou být úsměv na tváři, který si děti z této akci odnesly. Přejme jim 
více takovýchto akcí do budoucna. Konečně středisko opět ožívá.

         Zapsal: br. Tonča

11.) TROJINFO
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Program je bohatý - jeskyně, propast, lázně, zříceniny, zámek, apod.

4.) BODOVÁNÍ DRUŽIN ZA MĚSÍC ÚNOR
           
Racci:   Ostříži:   Krahujci:  Jestřábi:
Brko --- b  Snědlo --- b  Skřítek --- b  Matěj --- b
Petr --- b   Fidla --- b  Máťa --- b  Tomíno --- b
Kanál --- b  Veverčák --- b  Donald --- b  Zbiňďa --- b
Vasyl --- b  Placák --- b  Vřeštidlo --- b  Štěpán --- b
Šmajra --- b  Holub --- b  JardJirka --- b  Micro --- b 
Kuře --- b  Traktor --- b  Veverka --- b
Orkán --- b  Gorila --- b  Dřevoň --- b
Rozinka --- b  Kachna --- b  
   Bahno --- b
   Pú --- b

5.) TOP 10 
(nejlepších 10 brášků v měsíčním bodování)

1.BILBO 1025 B    6.BRUMBÁL 801 B
2.FRODO 985 B    7.GANDALF 711 B
3.HARRY 866 B     8.SAURON 698 B
4.HERMIONA 864 B   9.GLUM 527 B
5.SNAPE 824 B    10.VOLDEMORT 514 B

6.) MALUJTE (PRVNÍ ČÁST)
TAK TOHLE ZVLÁDNE MÁLO 
KDO...MĚ TO DALO MOC 
MOC PRÁCE. ALE VĚŘÍM, 
ŽE OMÁLOVÁNKY JSOU I 
PŘES VÁŠ, U NĚKTERÝCH 
DOSTI VYSOKÝ VĚK, STÁLE 
VELMI OBLÍBENÉ. VŠECHNO 
OSTATNÍ CO JSEM MĚL DO 
ČASOPISU PŘIPRAVENÉ MĚ 
PŘIŠLO MOC JEDNODUCHÉ. 
TAK TEĎ TU MÁME VÝZVU!!! 
KDO OMALUJE OBA 
OBRÁZKY, NECHŤ TO UKÁŽE 
SVÉMU VEDOUCÍMU. 
ČEKAJÍ HO TUČNÉ BODY.
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7.) MALUJTE (2. ČÁST)

 

8.) SKAUTSKÁ PRAXE

Už se blíží tábor a tak si zopakujeme SKAUTSKOU HYMNU:
hudba:  KAREL KOVAŘOVIC
slova:  F. S. PROCHÁZKA
   1. JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN,
    LUH KVĚTEM KÝVÁ OROSEN.
    SLUNÍČKO BLANKYTEM PÍLÍ,
    PŘED NÁMI POUŤ VEDE K CÍLI.
    JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN,
    JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN! 

   2. JUNÁCI VZHŮRU VOLÁ DEN,
    BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN!
    V OBRANĚ DOBRA A KRÁSY
    DOŽIJEŠ VLASTI SVÉ SPÁSY.

   
   JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN,
   BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN! 

  3. CHCEM VĚRNI ZŮSTAT TAKÉ DÁL,
   ČÍM K LEPŠÍMU DUCH MLADÝ VZPLÁL,
   POSLUŠNÍ VNITŘNÍHO KYNU
   MUŽ BUDE KRÁSNÉHO ČINU.
   CHCEM VĚRNI ZŮSTAT TAKÉ DÁL,
   CHCEM VĚRNI ZŮSTAT TAKÉ DÁL!!!

9.) WWW.TEEPEK.CZ
LETOPISY NARNIE
Lev, čarodějnice a skříňProjděte do země zázraků a kouzel – do Narnie! Sledujte příběh 
sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi tajemných bytostí, zakletých Bílou 
čarodějnicí. Dokážou s pomocí moudrého lva Aslana zlomit její temnou nadvládu?

Čtyři sourozenci – Petr, Zuzana, Edmund a Lucie jsou nuceni kvůli válce odjet ke starému profesorovi na venkov. 
Bydlí ve velkém domě se spoustou pokojů. Jednou při prozkoumávání domu objeví Lucinka prázdný pokoj s 
jedinou skříní, do které se schová. Zanedlouho ale zjistí,že to není obyčejná skříň. Je to vchod do kouzelné země 
Narnie, kde vládne zlá Bílá čarodějnice a věčná zima. Lucince nikdo ze sourozenců nevěří, ale v Narnii se brzy 
octnou všichni. Nyní je jejich úkolem sesadit zlou čarodějnici z trůnu s pomocí hodných zvířátek a lva Aslana, 
pravého, ale tajemného vládce…

Ukázka:
Lucinka doběhla ostatní ještě v chodbě. „Je to v pořádku,“ opakovala. „Už jsem tady zpátky.“ „ O čem to 
prosím tě mluvíš?“ zeptala se Zuzana. „Cože?“ žasla Lucinka. „Vám nebylo divný, kde jsem?“ „Jo aha, tak ty ses 
schovala,“ řekl Petr. „Chudáčku, tak ty ses schovala a nikdo si toho ani nevšiml. Příště se schovej dýl, abychom tě 
začali hledat.“ „Vždyť jsem byla pryč takovou dobu!“ vyhrkla Lucinka. „Do tý skříně jsem vlezla hned po snídani 
a byla jsem tam hrozně dlouho a byla jsem na svačině a stalo se všechno možný.“ (…) „Ona je to kouzelná 
skříň. Uvnitř je celá země a sněží tam a je tam faun a čarodějnice a celý se to jmenuje Narnie. Pojďte, já vám 
to ukážu.“

Knížka Lev, čarodějnice a skříň byla napsána jako první ze sedmidílné série Letopisů Narnie, opravdu první je ale 
Čarodějův synovec – pojednává o vzniku Narnie.

ČERVENÝ TRPASLÍK
Červený Trpaslík je seriál britské televizní stanice BBC. Přestože původně se BBC natočení tohoto seriálu bránila, 
po třech letech sezení nad scénářem roku 1986 konečně kývla a dala tak šanci vzniknout tomuto jedinečnému 
seriálu. První díl byl odvysílán až v roce 1988 a 1. série měla 6 dílů. Celkem bylo od roku 1986 do roku 1996 
natočeno 52 dílů dělených do 6 sezón po 6 a 2 sezón po 8 dílech.

 Dnes je tento seriál známý a oblíbený v mnoha zemích. K nám se dostal v roce 1999 a od té doby si získal 
mnoho příznivců. Každý rok se v Praze koná setkání fanoušků a nese název Trpaslicon.

Děj tohoto seriálu je prostý: posádka vesmírné těžařské lodi zahyne při ozáření a jediný, kdo přežije je Lister, 
který v době nehody pobýval ve stázi, která ho ochránila, Kocour, stvoření, které se za 2 miliony let vyvinulo z 
kočky, Holly, lodní počítač s IQ 6000 (což je jako IQ 6000 učitelů tělocviku) a hologram Rimmera, člena posádky, 
který má zabránit Listerovi, aby se zbláznil. Jako naschvál je právě Rimmer ten, koho Lister z celé lodi nejvíc 
nenávidí, a tak je jasné, že většina dílů vychází ze sporů těchto 2 velmi odlišných postav. I když to vypadá 


