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11.) ZPÍVEJ S KOSÁKEM
TŘI KŘÍŽE
Dávám sbohem všem břehům proklatejm který v drápech má ďábel sám. Bílou přídí šalupa My grave míří
k útesům, který znám.
R: Jen tři kříže z bílého kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní
deník, co sám do něj psal.
První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen. Chřestot nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen
a jméno „Sten“
R:
Já Bob Green, mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál. Druhej kříž mám a spím v pod zemí, že
jsem falešný karty hrál.
R:
Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Katty Rodgers těm dvoum život vzal. Svědomí měl a vedle nich si klek….
Rec. Vím trestat je lidský, ale odpouštět božský. Ať mi tedy bůh odpustí…
R: Jen tři kříže z bílého kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a ruce znavený lodní

ODDÍLOVÝ ČASOPIS 3. CHLAPECKÉHO ODDÍLU ČESKÁ TŘEBOVÁ

deník a vněm, co jsem psal

A kdo je na fotce v tomto čísle???

13.) POZOR POZOR (INFORMAČNÍK)
MEMORIÁL BŘETI HAMPLA (MBH)– 15 ROČNÍK
Jak jistě již všichni dobře víte, tak v sobotu 25. 2. 2006 se na chatě U Floriána bude konat již 15. ročník MBH.
Doufám, že se všichni zúčastníte. Letos na memoriálu budou tato stanoviště:
šifrování, rozdělávání ohně, hod na cíl, použití KPZ, odhad, uzle opičí dráha, mapové značky, zdravověda, hmat
a překvapení vedoucího závodu. Skauti mají navíc znalost Evropy.
Nezapomeňte si na schůzkách vše dobře procvičit. Vlčata (od ročníku narození 1995) závodí v šestičlenných
hlídkách. Skauti ve tříčlenných.
Podrobné informace a propozice můžete najít na oddílových stránkách: WWW.TROJKA.IC.CZ
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NOVĚ SPUŠTENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
WWW.TROJKA.IC.CZ

Na minulém obrázku byl Placák. Z celého oddílu ho nikdo
bohužel nepoznal a nebo se možná nikdo nesnažil ho poznat,
proto získává Placák 20 b do bodování za prosinec.

NOVĚ SPUŠTENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
WWW.TROJKA.IC.CZ

12.) VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTOSOUTĚŽ

1.) SLOVA BR. EMILKY

CO DO KPZ?

• Za účast na oddílové i střediskové besídce chválím družinu Ostřížů. Kdyby jen každá družina měla takovouto
účast... Nejhorší účast měli Jestřábi – dělejte něco se sebou.
• Členům družiny Ostřížů, kteří vystupovali na besídce v pěkné scénce bylo na oddílové radě 13. 1. 2006
uděleno 100 bodů. Rozdělení mezi jednotlivé členy družiny provede rádce a nahlásí Jíťovi – ten body zapracuje
do bodování za měsíc leden.
• Při krmení zvěře se mi líbil přístup br. Fidly k mladším bráškům – uděluji mu 20 bodů do celoročního
bodování.
• Opětovně upozorňuji na zaplacení registrace (250 Kč) a příspěvku na časopis (60 Kč), popř. objednaného
DVD (20 Kč). Vše musí být zaplaceno do 31. 1. 2006. Kdo tak neučiní, bude nás muset opustit.
• Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo dohodnout nové tábořiště, dohodli jsme se se sestrami ze 4. dív.
oddílu, že opět pojedeme na tábořiště do Hoštejna. Přijímám vaše přání, co by jste chtěli na táboře zažít, popř.
o čem by měla být CTH.
• Určitě již všichni víte, že se dne 25. 2. 2006 bude konat již 15. ročník zimních skautských hlídkových závodů
Memoriál Břeti Hampla. Doufám, že se všichni pilně připravujete. Očekávám 100%ní účast. Omlouvá pouze
nemoc a smrt.
• Vzhledem k tomu, že pro účast na táboře byla zavedena kriteria, bude se schůzka rodičů konat až po odevzdání
přihlášek – v dubnu, kde se rodiče dozví, kdo by mohl jet. Přihlášky je však nutné odevzdat v termínu.
• Z družiny Racků nemají např. 60 % docházku splněnu Šmajra (58%), Orkán (54%) a Kanál (17%).
podrobnosti o statistice i z ostatních družin se pokusím přinést v článku v příštím čísle.
• Podmínkou účasti na táboře je také účast na brigádě. V březnu se bude konat brigáda ve středisku – škrabání
chodby a malování celých vnitřních prostor střediska. Termín bude oznámen v příštím čísle.
• Jelikož jsou v oddíle i tací členové, kteří se moc oddílové a družinové činnosti neúčastní - zavádím nový
oddílový pojem – „aktivní člen“ – má alespoň 60% ní docházku.
• Vyhlašuji družinovou soutěž o nejhezčí nástěnku. Vítězná družina obdrží 30 bodů na aktivního člena.
Rozdělení bodů mezi jednotlivé členy je samozřejmě věc rádce či šestníka.
• V minulém čísle jsem psal, že nás opustil br. Kanál. Jelikož přišel, a domluvili jsme se, že dále bude pokračovat,
je stále veden jako člen oddílu. Bohužel se mu schůzky kryjí s tréninkem, takže prý bude chodit až od konce
února. Uvidíme…
• Smutnou zprávou je, že se v únoru nebude konat oddílová schůzka a to z důvodu, že se konají 3 oddílové
akce.
• Nezapomínejte mimo klubovny uklízet i společné prostory v domově. Každá družina bude 2x za rok uklízet
(vytírá se chodba a záchody, zametají schody před domovem). Po uklizení je potřeba se zapsat do knihy. Když
před jakoukoliv schůzkou napadne sníh, musí ho družina odklidit!!

•drobné mince na telefon (max. 20 Kč)
•zavírací špendlíky
•jehla + nit (alespoň černá a bílá)
•knoflíky
•normální špendlíky
•náplast
•sirky + škrtátko
•svíčka
•známka
•kousek křídy (zabalený)
•měřidlo

Krahujci
16. – 22. 1.
5. – 11. 6.

Racci
20. – 26. 2
11. – 17. 9

Ostříži
27. 3. – 2. 4.
16. – 22. 10.

Jestřábi
1. – 7. 5.
20. – 26. 11.

• Jestliže se nezvýší odevzdávání vyluštění měsíčních úkolů, nebude již časopis od příštího roku
vycházet, zamyslete se nad tím. Uvidíme, zda-li časopis chcete, či ne.

SLOVA REDAKCE:

•připínáčky
•malá tužka
•čistý papír
•kousek březové kůry k zapálení ohně
•svinutý drátek
•provázek
•kousek obvazu
•2-3 hřebíky různé velikosti
•žiletka

10.) TROJKA A INTERNET
NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM – WWW.TROJKA.IC.CZ
Jak již bylo delší dobu slibováno, v tajných laboratořích potají vznikl velice zajímavý projekt, který by měl
v budoucnu silně zlepšit komunikaci a zviditelnit 3.chlapecký oddíl ve světu internetu. Nové oddílové stránky
byly slavnostně a oficiálně spuštěny v pátek 13. v 18:30. Doufejme, že toto datum jen dopřeje k budoucímu
úspěchu. A na co že se můžete těšit? Zejména na bohatou fotogalerii, ve které jsou fotografie, které nebyly
na DVD! Zápisy z akcí od září 2005! Podrobné informace o plánovaných akcích! Zajímavé a poutavé čtení!
Zpovědnice ve které můžete zanechat své pocity! Volně stažitelné soubory! Listy Trojky ZDARMA ke stažení!
Informace o Memoriálu! Učební texty! A spousty dalších věci. Stránky procházejí velice intenzivním vývojem,
takže je rozhodně nač se těšit. Jestliže nevlastníte nebo nevíte co je to internet, nezoufejte a předejte tento
článeček rodičům. Informační systém má totiž sloužit nejenom Vám, ale především rodičům! Protože ruku na
srdce, kolikrát jste zapomněli kdy a kde je sraz na akci, kolikrát jste se snažili rodičům vylíčit zážitky z výletu
apod. Zde je to vše na jednom místě přehledně a podrobně! Adresa je:

WWW.TROJKA.IC.CZ

Dlouhodobý úkol
Kdokoliv předá svůj deník svému vedoucímu k vyfotografování s tím, že chce aby jeho zápis z akce byl na
internetu, případně v Listech Trojky získává okamžitě 5b za každý článek. Kdokoliv předá svůj článek již
přepsaný na počítači, může se těšit na dvojnásobné množství bodů. Přijímají se zápisy z akcí od září roku 2005
po současnost. I z akcí, které již byly uveřejněny v Listech Trojky!
Dále pak bychom měli jeden neméně důležitý úkolek. Až budete na našich nových stránkách a naleznete
jakoukoliv chybu (překlep, hrubku, špatný obrázek, něco nebude fungovat), můžete to napsat do Zpovědnice
nebo nahlásit vedoucímu družiny.
Zároveň bychom chtěli požádat družinu Racků, která se starala o táborovou kroniku, zda-li by se nechtěla o své
zápisky podělit výše uvedenou formou. Předem děkujeme.

Redakce je opět velmi rozesmutněna z Vaší lenosti a nic nedělání. Víme jak moc Vás zaměstnává škola a že už
pak mnoho věcí zvládnout nemůžete. Ale napsat kraťoučký článek a nebo alespoň splnit úkoly z časopisu by
jste mohli zvládnout. Není to vůbec pracné. Doufám, že to do příštího vydání časopisu napravíte a budou se
moci udělit nějaké ty bodíky...
Za LT redaktoři: br. Emilka, br. Smíšek, br. Jíťa, br. Kosák, br. Tonča a šéfredaktor a designér br. Sestřen.
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BLUDIŠTĚ

2.) MĚSÍČNÍ ÚKOL
Za minulý měsíc výsledky odevzdal pouze br. Petr. Za vyluštění získává 15 b

NAPIŠ INTERNETOVOU ADRESU NAŠICH NOVÝCH ODDÍLOVÝCH STRÁNEK DO
TOHOTO POLÍČKA!

3.) AKCE DRUŽIN
ODDÍLOVÉ AKCE
Uzlování v Dobrouči 11. 2. 2006
Každý kdo již na této akci byl ví, co ho čeká a podělí se o to s ostatními. Letos jsme změnili dopravu zpět.
V případě, že bude dostatek sněhu, vydáme se nazpátek pěšky na běžkách. Na schůzkách v únoru nahlaste,
kdo pojede na běžkách.
Sraz v 8:00 hod. před nádražím ČD, návrat: lyžaři odpoledne, vlakaři ve 14:10 hod.
S sebou (vlakaři): věci na výlety, přezůvky, 20 Kč nerežisti, 15 Kč režisti, průkazku na slevu, svačinu, pití a další
dle uvážení a počasí
S sebou (lyžaři): věci na výlety, přezůvky, 15 Kč nerežisti, 10 Kč režisti, průkazku na slevu, pořádnou svačinu,
pití, běžky, hůlky, vosky a další dle uvážení a počasí
Memoriál Břeti Hampla – 15. ročník 25. 2. 2006
Sraz v 7:30 hod. Na Zámostí, návrat: 15:30 hod. tamtéž
S sebou: věci na výlety (hlavně plně vybavenou KPZ, tužku, bloček a šátek), 20 Kč, hlídka skautů bude mít navíc
buzolu a 0,5 l vody a další dle uvážení a počasí. Hlavně si vezměte pořádnou obuv a oblečení – v Jarmilkách se
závodit nedá!!!
Zdejdova stopa 26. 2. 2006
Akce, kterou pořádá 5. oddíl. jedná se o závod na běžkách. Start bývá u pomníčku br. Langa u Šklíbandy a běží
se na Kozlov a některé kategorie běží vícekrát. Většinou býval start v cca 10 hod a po skončení se jelo domů na
oběd. Podrobnosti budou k mání na středisku. Prozatím nebyly dodány. Trénujte, ať vyhrajete!!!

DRUŽINOVÉ AKCE
Racci
v únoru budou pouze 3 uvedené oddílové akce
18. 3. – výlet dle vylosovaného člena družiny

4.) BODOVÁNÍ DRUŽIN ZA LISTOPAD
9.) SKAUTSKÁ PRAXE
KPZ

Krabička poslední záchrany (KPZ, kápézetka) obsahuje mnoho různých maličkostí, které nám někdy pomohou
v nouzi (nejsou v ní věci pro běžné použití). Když na akci potřebuji sirky, tak si vezmu celou krabičku. Sirky
v KPZ jsou pouze pro případ, kdybychom náhodou zapomněli. Krabička by měla být nepromokavá a nerozbitná.
Mně se osvědčila plastová krabička od léků (např. od multivitaminů). Samozřejmě by se nám KPZ neměla sama
otevřít a věci se z ní vysypat. Také by neměla být velká jako příruční kufřík (i takové bratry jsme v oddíle měli).
Na vnitřní straně víčka by měl být přilepený lístek s naším jménem a adresou. Nejen proto, aby nám ji nálezce
mohl odevzdat v případě ztráty, ale hlavně pro případ nenadálého úrazu.
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Racci:
Brko - 98 b
Petr - 119 b
Kanál - 0 b
Vasyl - 231 b
Šmajra - 83 b
Kuře - 180 b
Orkán - 107 b
Rozinka - 155 b

Ostříži:
Snědlo 150 b
Fidla 173 b
Veverčák 155 b
Placák 165 b
Holub 86 b
Traktor 75 b
Gorila 133 b
Kachna 108 b
Bahno 142 b
Pú 124 b

Krahujci:
Skřítek 180 b
Máťa 142 b
Donald 144 b
Vřeštidlo 146 b
JardJirka 74 b
Veverka 25 b
Dřevoň 0 b

Jestřábi:
Matěj 198 b
Tomíno 142 b
Zbiňďa 34 b
Kuba 0 b
Štěpán 98 b
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5.) TOP 10

TAK SE DO TOHO BRÁŠCI DEJTE ...

(nejlepších 10 brášků v měsíčním bodování)

1.VASYL 231 B
2.MATĚJ 198 B
3.SKŘÍTEK 180 B
4.KUŘE 180 B
5.FIDLA 173 B

6.PLACÁK 165 B
7.ROZINKA 155 B
8.VEVRČÁK 155 B
9.SNĚDLO 150 B
10.VŘEŠTIDLO 146 B

6.) JÍŤOVA STRAŠIDLA
MŮRA

Prastarý bílý přízrak ženy vkrádající se do obydlí v podobě stébla, jako táhlý
bledý stín nebo bílá kočka. Někdy dokonce vídána jako moucha s červeným
páskem kolem „krku“. Můry dusí ve spánku lidi, škodí ale také zvířatům,
stromům a květinám. Můra je žijící osobou, jež se do své démonické podoby
proměňuje jen v noci. Takové osobě je třeba nabídnout čerstvý chléb, který ne
může odmítnout a tím se zbavit jejího škodlivého vlivu (alespoň pro sebe).
Obranou proti můrám bylo zrcátko v záňadří, aby se v něm přízrak zhlédl, nebo
také tzv. muří noha – jedním tahem nakreslená pěticípá hvězda…

PERMONÍK, PERMON, PERKMON

Tento oblíbený důlní duch vládl podzemním pokladům. Podle tradice měl
neobyčejně velkou hlavu, široké plece, krátké nohy a na sobě hornický oděv.
V ruce nosil svítilnu se zářivým světlem. Horníci, jakmile ho spatřili, ho museli
ihned hlasitě pozdravit havířským „Zdař bůh“. Permoníci se obvykle zjevovali
tam, kde se mělo stát neštěstí, či zaniknout důl. Ohlašovali však také bohaté
žíly drahých kovů a za dobré znamení se považovalo, bylo-li je slyšet pracovat
ve skále. Když horníkům vstoupil do cesty a neuhnul, muselo se podlézt mezi
jeho nohama. Pověsti o nich se vypráví všude tam, kde se dolovalo a těžilo. Na
Příbramsku se mu říkalo Pergmon, v Jílovém Perkmont, na Kladně Perkajst,
ale na slezském Ostravsku dostal přezdívky jako skarbnik, pustecký, fantana,
sosna či klimek…

7.) HRÁTKY S TONČOU
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: PADESÁT LET
HÁDANKY:
1.Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
2.Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
3.Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on neumí plavat, ani nemá k dispozici
žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci se přesto zachrání. Jak?
4.Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?
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8.) SMÍŠKŮV ZAPEKLITÝ
HLAVATEC
Tak bráškové...v totto „hlavatci“ jsem si pro Vás
připravil zapeklité bludiště. Jsem zvědav kdo se jím
prokouše.
Hodně štěstí všem!

HÁDANKY:
5.Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to
možné?
6.Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě,
na kolikátém místě budete?
7.Co bylo první - kuře nebo vejce?
8.Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody,
jenom dva mají mokré vlasy.
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