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Filmový pátek 25.11. – 26.11. (Krahujci, Jestřábi)
Sice jsme měli sraz na Filmové promítání (téma: Pohádky) až v 17:30, ale sešli jsme se už v 15:30, tedy v tolik,
v kolik nám obvykle začíná schůzka. Ta se tentokráte odvíjela ve výtvarném duchu – vyráběli jsme psaníčka
pro Ježíška. Byly jsme v roverské klubovně. Potom Tonča odjel nakoupit jídlo a ostatní - tedy Donald, Máťa,
Vřeštidlo, Skřítek, JardJirka, Tomíno, Mikro, Štěpán, Kuře, Vasyl společně s Kosákem se snažili rozdělat oheň
v táborovém kruhu vedle střediska. Dřevo jsme našli, oheň hořel a než se udělali uhlíky na grilování hrála se
schovka a klouzalo z kopečka po sněhu. Buřtíky z grilu byl fakt moc dobrý. V roverské klubovně však mezitím
vyrostlo promítací zařízení – počítač, televize a reproduktory. A zem se zachvěla. Hlasitými tóny se středisko
začalo otřásat v základech. Po pár minutách dlouhé volby nejlepšího filmu se do finále probojovala pohádka
U nás na farmě. Kdo ji neviděl, udělal chybu. Jakmile skončil začala nová volba. Tentokráte byl zvolen film
Úžasňákovi a ten byl co jiného než úžasný. A byla noc. Venku tma, zima, na středisku klid. Jen z klubovny trojky
se ozývalo pravidelné odchrupování, občas i drkotání zuby ze zimy. Ráno, ráno, ráníčko, nevidím tě sluníčko. A
jak jinak vstát, než pravou nohou vpřed a pořádně si zacvičit. Ve velké klubovně jsme si dali pořádnou rozcvičku.
Běhat, skákat, podlézat. A bylo nám teplo. Mezitím se ohřál čaj a k němu jsme zakousli chléb s marmeládou.
Uklidili jsme všude tam, kde bylo znát, že jsme tam byli a v devět hodin ráno si pro nás přišli rodiče a byl konec
filmového pátku. Už se těšíme na další.

11.) SKAUTSKÁ PRAXE
SLIBOVÝ ODZNAK SKAUTŮ - LILIE ČESKÉHO JUNÁKA
Čeští skauti – junáci mají uprostřed lilie umístěn bílý štítek s černou psí hlavou.
Jde o symbol, který přiřadil k Chodům malíř Mikoláš Aleš. Chodové byli vzorem
pro Junáky. V době, kdy české země žily pod nadvládou rakousko-uherské
monarchie, šlo o vzor aktuální. Během tří století nesvobody byl český národ
soustavně zatlačován od svých hranic hlouběji do vnitrozemí a jediní Chodové
na staré hranici vytrvávali. Proto jim patřil obdiv a úcta celého národa.
Odznakem organizace, která se vedle Prahy rozšířila zejména v Podbrdsku a
Plzeňsku, byl zvolen Alšův znak se psí hlavou. Po roce 1918 přichází konečně na
scénu lilie. Znak se psí hlavou je umístěn na její střed a vzniká odznak Junáka.
Jak vlastně vznikl tento znak? Příběhů je několik. Stylizovaný květ lilie známe již z dob starých Egypťanů,
Indů či Peršanů. moderní podoba vznikla pravěpodobně v Itálii. Ve 14. st. se tam pro „sever“ používalo slovo
„transmontane“, což znamená „za horami“. Flavio Gioja, který se proslavil mimo jiné tím, že zdokonalil námořní
buzolu, vyznačil na své růžici sever písmenem T. Tu později vylepšil přikreslením lilie. Tento znak potom převzal
skauting. Jistota správného směru, kterou ukazuje střelka kompasu, je i jistota skauta, že jeho pouť životem
pod znamením lilie bude úspěšná. Ve znaku českých skautů je na lilii psí hlava. Tento znak pochází z doby vzniku
skautského hnutí v naší zemi. Tehdy jsme byli součástí Rakouska-Uherska, zatlačováni stále hloub do útrob naší
země. Jen Chodové setrvávali na staré hranici a jejich znak - psí hlavu, začali proto používat i čeští skauti.

11.) VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byl doslova zamaskován br. Kuře.
Nikdo ho nepoznal a tudíž získává 15 bodů.
A kdo je na fotce v tomto čísle???
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ODDÍLOVÝ ČASOPIS 3. CHLAPECKÉHO ODDÍLU ČESKÁ TŘEBOVÁ

1.) SLOVA BR. EMILKY

10.) ZÁPISY Z DENÍKŮ

- V listopadu se konala poslední oddílovka v roce 2005. Účast byla nad očekávání vysoká. Všechny přítomné

AKCE DRUŽINY RACKŮ

chválím. Ti, kteří se jí nezúčastnili, by se měli polepšit. Bohužel se nám nepodařilo vytisknout časopis pro
všechny. Ti kdo měli za měsíc málo bodů ho dostali s týdenním zpožděním.

- Na schůzce rodičů jsme rodičům oznámili, že pro účast na táboře je potřeba splnit určená kritéria. Velká část

se už zúčastnila alespoň jedné ze dvou letošních brigád. Všechny ostatní chci upozornit, že v příštím roce jich
bude ještě dost. Samozřejmě, že na brigádách se hodí každá ruka, takže choďte na ně a určitě se něco nového
dozvíte (exkurse v KSK), či naučíte (alespoň pracovat).
- Na brigádě u Míchačků dle sdělení nezávislého pozorovatele nejvíce pracovali Donald, Kachna a Kuře – každý
z nich získává bonus za dobrovolnou práci pro oddíl – 20 bodů. Ostatní, kdo se zúčastnili a trochu více se šetřili
na další brigády získávají 5 bodů navíc.
- Do 25. 11. 2005 byla možnost si objednat DVD a zaplatit časopis. Objednaná DVD, které sestavil Tonča, budou
předána začátkem prosince. Jestliže ještě někdo nezaplatil, urychleně tak učiňte.
- Prvním přispívatelem do růžového prasátka se stal br. Pů, který se odnaučuje mluvit neslušně. Snad bude
takovýchto přispívatelů co nejméně.
- Odchod družiny Ostřížů ze schůzky 24. 11. 05 sice nebyl tak vidět jako minule, ale slyšet byli dost. Doufám,
že i toto se nám podaří zlepšit.
- Vyhlašuji bonus za uhodnutí člena ve velké fotosoutěži v tomto čísle – 20 bodů.
- Smutná zpráva. Po dlouhé a těžké nemoci nás opustil br. Kanál - jelikož se celý měsíc neukázal, tak si myslím,
že náš oddíl nejspíše opustil. Je to škoda, určitě to byl platný člen družiny Racků. Jen mě velmi mrzí, že mu
nestojíme ani za to, aby nám to přišel říct. (pokuste se mu do konce měsíce napsat vzkaz do časopisu)
- Připomínám Vám, že neustále družina Jestřábů do svých řad shání nováčky – je zde slíben bonus – podívejte
se do starších čísel.

- Všechny nové členy a také členy, kteří ještě neodevzdali svou fotku z raného mládí bych chtěl poprosit, aby
tak co nejdříve učinili!!

SLOVA REDAKCE:
- Redakce děkuje všem přispěvovatelům, za jejich povedené příspěvky. Jsme moc rádi, že alespoň pár brášků se
snaží zapojit do tvorby Listů Trojky a tím nám částečně usnadnit práci. Je ale velká škoda, že takto ochotných
brášků není povícero, protože kdyby bylo, měl by tento časopis úplně jiný náboj.
- proto by jsme chtěli požádat ostatní lenochy, ketří nehnou kvůli tomuto časopisu prstem, aby se pochlapili a
tím prstem hnuli a to co nejefektivněji. Ale protože víme, jak je pro Vás někdy těžké přemýšlet a namáhat své
mozkové závity, napíšeme Vám sem návod...

JAK NEJEFEKTIVNĚJI HNOUT PRSTEM? :
- v prvé řadě je nutné vzít si tužku a papír (bez toho ani ránu)
- poté je nutné se pohodlně posadit nejlépe ke stolu, páč v křesle u televie se špatně píše a přemýšlí
- dalším krokem pro úspěšné hnutí prstem je alespoň trocha fantazie nebo zážitků z akce ne kterré jste byli
- teď to nejtěžší...je třeba začít trošičku přemýšlet...používá se k tomu vaše hlavinka usazená na krku (kdyby ji
někdo nemohl najít, je třeba to reklamovat u rodičů)
- když už přemýšlíte, bylo by vhodé přemýšlet o tom co chcete otatním bráškům skrze časopis sdělit a ne o tom
jaké lumpárny budu provádět na schůzce...
- když už se Vám předešlé kroky podaří, musíte začít používat tužku a papír (tužkou se píše na papír...obráceně
je to velmi těžké)...doufám, že Vás ve škole naučili psát???
- už se blíží závěr...teď věnujete asi tak 10 minut psaní a je dílo dokonáno
- posledním ale náročným krokem je vzít tento popsaný papír a předat ho vedoucímu...doporučuji na schůzce!!
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Malování a úklid garáže 14. – 15. 10. 2005
Přišli jsme asi v 6 hodin, to už tam byl Kanál, Šmajra, Lukas, Jíťa a Emil. Všichni seškrabávali starý nátěr. Když
jsme přišli, tak jsme si odložili a Brko štukoval (zadělával díry) a já jsem mu na to svítil. Takhle jsme pracovali až
Kanál se Šmajrou odešli domů. Po seškrabání odešel i Jíťa. Když se měla zahajovat celoroční hra, tak se Šmajra
a Kanál vrátili. Protože Kuře ještě nepřišel, tak jsem s Brkem šel pro něj, ale nebyl doma. Pak se zahajovala
celoroční hra, měli jsme zavázané oči. Oni nám pustili nahrávku, kde bylo, že se máme pokusit o založení života
na Marsu, pak nám k tomu ještě něco řekli, jako třeba o bodování, o úkolech a tak dále. Pak jsme se odebrali
do klubovny a začali jsme malovat. Domalovali jsme asi v 10 hodin. Pak jsme si dali brambůrky a šli jsme spát.
Ráno jsme vstávali o půl osmé a najedli jsme se. V osm hodin přišel Lukas s Jíťou a začali jsme dělat druhý
nátěr na bílo. Když už to bylo všechno natřeno až na strop, tak jsme šli vytahovat krabice z garáže. Nebyli
tam jen banánovky , ale i různé harampádí. Když jsme to vše asi za hodinu vyklidili, pak jsme začali dávat do
banánovek, ale už roztříděné. Kde bylo nádobí, tak se to dalo do nádobí a tak pořád dále, těch banánovek bylo
hodně. Pak ještě přišel Kuře. Když bylo poledne, tak musel Míchačka odejít domů. My jsme si dali oběd a šli jsme
zase pracovat. Věci, co už nebyli třeba, tak se házeli na oheň a později se spálili. Když už byli všechny krabice
roztřízeny, tak se nosili zpět do garáže. Já jsem Emilovi a Jíťovi pomohl strhnout lino, protože bude v klubovně
nové lino. Nakonec Brko setřel a ve 4 hodiny jsme šli domů. Podle Emila jsem pracoval nejlíp a tak jsem dostal
malou pneumatiku, Brko větší a Honza největší. Stejně jsme je vyhodili
Výlet k pramenům 5. 11. 05
V 8 hodin jsme se sešli před nádražím ČD. Emil přišel poslední. Z celé družiny nepřišel akorát Šmajra a Kanál.
Emil koupil jízdenky a mohli jsme nasednout do vlaku a vydat se do Opatova. V Opatově jsem dostal mapu
a vedl jsem nás přes pole a kolem lesa na modrou značku. Po cestě jsme hráli nálety. Někdy se to někomu
nepodařilo, ale jindy zase byl jediný, kdo to zvládl. Na modré nás vedl Kuře a ten rozhodl, že si dáme přestávku
a najíme se. Po vhodném posilnění jsme šli dále. Kuře s tím měl docela problémy, ale přece jen to šlo. V lese
jsme si k náletům přidali ještě povodeň. Protože byla Rozinkovi zima, tak jsme si zahráli honičku. Potom jsme se
vydali dále. V jednu chvíli jsme pomalu nenašli místo na mapě, ale našli jsme se. Kuře nás dovedl na rozcestí,
odkud jsme se vydali k pramenům řeky Svitavy. Toto místo se nám nedařilo najít a tak jsme se šli podívat proti
proudu potoka. Asi po čtvrthodinové chůzi jsme se rozhodli, že uvaříme oběd. Já, Emil, Brko a Vasyl jsme dělali
bramboračku. Kuře, Orkán a Rozinka si dělali polívku z pytlíku. Když jsme měli bramboračku skoro hotovou, tak
najednou začali chodit a okukovat, protože jim Rozinka převrhl kotlík, a tak jsme jim trochu dali, aby neměli
hlad. Tím, že jsme to rozdělili, tak nezbylo nic. Po obědě jsme šli až do Svitav a do Hypernovy. Cesta nám trvala
docela dlouho. V Hypernově si každý nakoupil, co potřeboval a pak jsme šli na vlak. Po cestě se nám trochu
sešeřilo. Před nádražím byli poslední nálety a tím skončil závod o body. Vyhrál Rosa přede mnou a před Brkem.
Vlak přijel v 5 hodin a my do něj nasedli a jeli domů. Ve vlaku každý odpočívat. Na nádraží jsme zakřičeli pokřik
a šli jsme domů. Byl to pěkný výlet.
Z deníku Petra Marešky
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SPOJOVAČKA
Spojte tužkou postupně všechny body od 1 do 252
a uvidíte co se vám podaří nakreslit za obrázek.

VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Doplňovačka: PRAČKA

Tak to by bylo k hýbání prstem vše, pokud by Vám něco nešlo, proberte to s rodiči popřípadě se svým
lékařem.
Za LT redaktoři: br. Emilka, br. Smíšek, br. Jíťa, br. Míchačka, br. tonča a šéfredaktor a designér
br. Sestřen.

2.) MĚSÍČNÍ ÚKOL
Za družinu racků ho odevzdali pouze Petr a Brko – oba mají vše vyluštěno, pouze neuhodli Kuře (na fotografii)
– získávají 25 bodů
Z ostatních družin nikdo další nic nevyluštil. Což je hanba a doufáme, že se to do příště zlepší.

3.) AKCE DRUŽIN
Akce družiny Racků
9. – 10. 12. – pečení perníčků
16. 12. – středisková besídka
22. 12. – oddílová besídka a krmení zvěře
14. 1. 06 – výlet na běžkách – Bouda
(termín bude upřesněn na schůzce)

Oddílové akce
16. 12. – středisková besídka
(předběžný termín – bude upřesněno na schůzkách)
13. 1. 06 – oddílovka (16:00 hod. – 17:30 hod.)

Akce ostatích družin nebyly dodány...ale určitě nějaké budou :)

4.BODOVÁNÍ DRUŽIN ZA LISTOPAD
Racci:
Brko - 179 b
Petr - 279 b
Kanál - 0 b
Vasyl - 257 b
Šmajra - 89 b
Kuře - 261 b
Orkán - 141 b
Rozinka - 209 b

Ostříži:
Snědlo 146 b
Fidla 139 b
Veverčák 130 b
Placák 194 b
Holub 65 b
Traktor 138 b
Gorila 115 b
Kachna 120 b
Bahno 187 b
Pú 132 b

Krahujci:
Skřítek 211 b
Máťa 207 b
Donald 323 b
Vřeštidlo 238 b
JardJirka 283 b
Veverka 180 b
Dřevoň 174 b

Jestřábi:
Matěj 372 b
Tomíno 305 b
Zbiňďa 0 b
Kuba 33 b
Štěpán 202 b

5.) TOP 10

(nejlepších 10 brášků v měsíčním bodování)

9.) SMÍŠKŮV ZAPEKLITÝ HLAVATEC
Pokuste se vyřešit následující úkol:
Dokážete rozstříhat a poskládat čtverec tak, aby vznikl znak
červeného kříže o stejném obsahu?(Kříž se skládá z pěti stejných čtverců)
A aby toho nebylo málo, tak ještě jednu čtverečkovou...Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů?

PROSINEC 2005

1.MATĚJ 372 B
2.DONALD 323 B
3.TOMÍNO 305 B
4.JARDJIRKA 283 B
5.PETR 279 B

6.KUŘE 261 B
7.VASYL 257 B
8.VŘEŠTISLO 238 B
9.SKŘÍTEK 211 B
10.ROZINKA 209 B
PROSINEC 2005

6.) POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ
ZÁMEK BLATNÁ
Původně gotický vodní hrad na místě staršího románského objektu, významně goticko-renesančně přestavěn v
letech 1515-30 Benediktem Rietem, upraven barokně a nakonec novogoticky. Anglický park a obora.

7.) JÍŤOVA STRAŠIDLA
KLEKÁLNICE
Démonická lidová bytost, jíž jsou dodnes na českém venkově strašeny děti. Je popisována jako shrbená
ženská postava, zahalená do splývavého tmavého šatu. Tento přízrak se prý zjevuje za soumraku, po večerním
klekání.

OBŘI
Naši předkové si je představovali jako fantastické bytosti s mohutnou postavou, požírající malé děti, jakési
opaky trpaslíků. Podle démonologů jsou obři trojí přirozenosti: lidské, zvířecí a démonické a objevují se již v
antické mytologii (Kyklopové). U nás se pověsti o nich točí kolem dávných sídel, zbytků hradišť starých kultur,
lidé si tak zřejmě představovali dávné předchůdce (jisté stopy lze nalézt i v Bibli) a jejich kanibalismus. V řadě
pověstí obři vystupují jako poslední zástupci vymírající rasy. Byl jim přisuzován vznik mnoha velkých staveb,
skal a jiných útvarů. U nás obři žili a zápasili spolu třeba na Plešivci, mohutném keltském hradišti. V našich
pověstech však bývají nevýrazní, beze jména a pokud se s lidmi setkají, je to nejčastěji kvůli vzájemnému
srovnávání, například v Obřanech v Brně. Kdysi se prý v Hostinném ukazovaly dvě kosti obrů a v Budyni pod
radnicí obrova kolenní čéška.

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
V době panování Jiřího z Poděbrad nebylo nic známo o Novém světě, který se rozkládá daleko za Atlantickým
oceánem. Mys Finisterre, ležící na nejzazším konci Pyrenejského poloostrova, byl tehdy pokládán za konec
světa.
Mezi těmi, kdož se mohli chlubiti. že se dostali až na „konec světa“, byl blatenský pán, slavný rytíř Lev z
Rožmitála.
Král Jiří Poděbradský jej ustanovil vůdcem poselství, jež vypravil k panovnickým dvorům evropským, aby s nimi
navázal styky a rozptýlil klamné předsudky a smyšlenky, rozšířené nepřáteli o „kacířském“ národě českém. Čeští
rytíři svým rytířským vystupováním, svou statečností i uhlazenými mravy splnili svůj úkol znamenitě. Cesta
českého poselstva, jedoucího koňmo, byla plna překážek, svízelů a nebezpečí, jež mohli překonati jen mužové
na slovo vzatí, nebojácní, stateční a vytrvalí.
Výprava, čítající čtyřicet osob, vyjela z Prahy přes Plzeň do německého města Norimberka. Německo bylo
tehdy půdou pro cestovatele velmi nebezpečnou, neboť tam bujela zvůle loupeživých rytířů. Leč pan Lev unikl
všem nepřátelským nástrahám a dostal se šťastně do Nizozemska, kde se čeští rytíři, zvláště pan Žehrovský,
vyznamenali na slavnostních turnajích. Ani cesty po moři se nezalekli. Přeplavili se do Anglie, projeli zemí,
navštívili krále a vrátili se do Francie. Cestou po moři zažili strašlivou bouři.
Jejich dobrodružná pouť neměla však ještě konce. Projeli Francií, přestoupili Pyreneje, shlédli zajímavosti a
památnosti Španělska. Dostali se do Portugalska a konečně stanuli u mysu Finisterre, za nímž se dále k západu
šířila jen zvlněná, široká mořská pláň. Dojati v hloubi duše děkovali osudu, že jim bylo dopřáno spatřiti to, co se
podařilo shlédnouti jenom nemnoha smrtelníkům – že vidí konec světa!
Nastopili zpáteční cestu, na níž je očekávaly nové útrapy, příhody a dobrodružství. Projeli kraji zamořenými
morem, osadami, v nichž se lid proti nim bouřil a ohrožoval je na životech, přímořím, kde řádili mořští piráti.
Teprve v Italii, kamž se dostali z Francie, prožili řadu radostných, bezstarostných dní, zejména v Benátkách,
odkudž se vrátili přes Alpy do Čech.
Po více nežli celoročním putování octlo se slavné poselstvo zase ve vlasti, vítáno jsouc jásotem všeho lidu. Pan
Lev, vůdce výpravy, byl právem poctěn sněmem za svůj statečný čin tím, že byl zvolen nejvyšším hofmistrem
Českého království. Těšil se pak pro svou statečnost, vzdělanost i ušlechtilost ještě řadu let úctě i vděku národa.
Když se roku 1480 rozžehnal se životem, byl uložen k věčnému odpočinku v Blatné. jež byla jeho oblíbeným
sídlem.
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8.) HRÁTKY S TONČOU
OSMISMĚRKA
Kdo nezná pozná :)
Luští se tak, že vyhledáváte ve změti písmenek
slova, která máte vedle
napsaná pod sebou.
Když nějaké najdete, tak
ho škrtnete. Slova jsou
ve všech směrech.
Až najdete všechny,
zbyde vám pár písmenek,
což je tajenka!!
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