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HRANIČÁŘI, 
 

máme zde měsíc listopad. Jako každý rok, i letos nás čekají menśí 
organizační změny. Proto nezapomeňte, že od 13. listopadu se 
družinovky nebudou konat na loděnici, ale v Juventusu. Den a čas 
zůstává stejný (úterý – 16:00 až 18:00). Tréninky se budou od  
14. listopadu konat na ZŚ Družby (středa – 16:00 až 18:00). Poslední 
trénink na loděnici se tedy koná 7. listopadu. 
 

To bychom měli. Co říci o právě uplynulém měsíci? 
 
Začátek byl, co se docházky týče báječný. Téměř nikdo nechyběl. Jak 
měsíc postupoval, začala se docházka několika členů kazit. 
Samozřejmě, že může nastat situace, díky které nebudete moci 
dorazit. Mělo by být vśak vaśí povinností a sluśností se v takovém 
případě z akce omluvit. Výmluva, že jste neměli dát jak vědět 
v dneśní době, kdy existuje bezpočet způsobů, jak to zařídit, nemůže 
obstát. A i kdyby přece jen nastal takový případ, měli byste na 
dalśí akci sami přijít a říct důvod, proč jste na té minulé chyběli. 
Dnes je tomu bohužel tak, že větśina z vás čeká, až se jich sami 
zeptáme. Musím ale pro změnu říct, že posledních akcí se účastnili 
zase téměř vśichni, jen kdyby to tak nadlouho vydrželo. Tímto se 
omlouvám téměř vśem z posádky Vyder, že jste museli tento odstavec 
číst. Vydry totiž s docházkou veskrze žádný problém nemají. Nejen 
v tom by se od nich mohli Stopaři a Bobři učit. 
 
Na závěr bych se rád znovu, stejně jako v minulém čísle zabýval 
lodními deníky. Větśina z vás příjemně překvapila. Vaśe deníky 
znovu okusily inkoust a některé dokonce i pastelky. Doufám, že 
v tom budete nadále pokračovat, abyste si jednou mohli přečíst, co 
jste v oddíle vśechno prožili. Lodní deník vśak i nadále nic neříká 
kormidelníku Stopařů natož Bobrů. Śakal už ho dokonce radśi ani 
s sebou nenosí a Fipo si zřejmě po návratu do posádky ani žádný 
nezavedl. A bobrovská vývěska? Dál zeje prázdnotou! K tomu můžu 
říct jen jediné: „Není to originální, není to vtipné, naopak je to 
velmi smutné a začíná to být trapné!“ Jak můžete kormidelníci, 
chtít po svých členech, aby plnili vaśe příkazy, když sami nejste 
schopni dělat, co byste měli, tak jako ostatní. 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 
 

  03. 11. – Zamykání řeky Olśe - Loděnice – 13:00 

  06. 11. - Družinovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  07. 10. - Trénink - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  13. 11. - Družinovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  14. 11. – I. trénink v tělocvičně – ZŚ Družby 

  16. až 18. 11. – Hobití nora – Dolní Bečva 

  20. 11. - Družinovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  21. 11. - Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 18:00 

  27. 11. - Družinovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  28. 11. - Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 18:00 

 
 

   

   
   

NAROZENINY V LISTOPADU SLAVÍ: 

                      5. listopadu – KUBA (11 let) 

                      6. listopadu – LUKY (14 let) 

                       25. listopadu – ŚAMAN (28 let) 

              BLAHOPŘEJEME!!! 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. až 18. listopadu 2012 
 

16. 11. – sraz na nádraží (15:45) 

18. 11. – příjezd (16:15) 

 

CO SI VZÍT: 

Přidělené jídlo a inventář, 
průkaz pojiśtěnce, průkazku 

s fotkou (je-li), povinné věci, 
spacák, karimatku, pláśtěnku, 

pevnou obuv, osobní věci, baterku, 
tenisky do chaty, věci na cestu 

(kroj), věci do lesa (teplé). 

 

!!! POZOR !!! 

!!! SBALIT SE DO JEDNOHO BATOHU !!! 

 

CENA: 150,- Kč* 

                 200,- Kč** 

MÍSTO: DOLNÍ BEČVA 

 
* ZAPLACENÉ PŘÍSPĚVKY 

** NEZAPLACENÉ PŘÍSPĚVKY 

Pokus se získat podpisy od vśech 

účastníků letośního Zamykání! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   13 až 14. října 2012 
 
Účastníci: Ježek, Kuba, Skřítek, Marek, Tom, Shrek, Vojta, Śakal, Fipo, 
Vlk,  Guláž, Mája, Krtek. 
 
Krátce před sedmou hodinou 
ranní  vyrážíme z karvinského 
nádraží do Kopřivnice na louku 
Ovčinku. Ve Studénce musíme 
přestoupit kvůli výluce na 
autobus, kterým pokračujeme do 
Sedlnic.  

 

Odtud už bez problémů dojedeme 
až do Kopřivnice. Cesta na 
Ovčinku nebyla nijak náročná, 
čekalo na nás jen jedno větśí 
stoupání. Na jeho konci jsme si 

odpočinuli a sledovali, kolik 
dřeva se vejde na korbu Avie. 
Bylo to až neuvěřitelné. 

 
Na louce si členové nejprve 
vytáhli určené věci, abychom 
zkontrolovali, jak jsou připra-
vení. Museli tak vylovit z bato-
hů povinné věci, celtu, hygienu  
a pláśtěnku. Největśím problémem 
bylo nalezení ručníku, ten až na 
výjímky nevlastnil nikdo.  

PŘEPAD DOSTAVNÍKU 



Před stavbou naśich příbytků 
jsme se jeśtě museli převléct. 
Stavěli jsme celkem tři stany  
a dva jehlánky. Posádky 
jednotlivých stanů vypadaly 
následovně: Skřítek, Tom, Kuba; 
Ježek, Mája, Vlk; Marek, Shrek, 
Vojta. V jednom jehlánku bydlel 
Fipo se Śakalem a ve druhém 
Krtek.  

 

Rozloučili jsme se s Gulážem, 
pojedli jsme a zaśli na leso. 
Větśina dneśního dne byla 
vyhrazena přepadu dostavníku. 
Ochránci dostavníku jej museli 
převést přes celou louku a část 
lesa až k umývárně. Mája nám 
prozatím uvařila čaj. Gumičky 
létaly vzduchem a bitvy měly 
mnoho obětí na obou stranách. Ve 
větśině případů, se podařilo 
dostavník na určené místo 
dopravit. 
 
Po kratśí pauze následovala 
etapa celoroční hry Hobit. 
Posádky si museli śtafetovým 
způsobem podat nabitou zbraň  
a sestřelit cíl. Kdo netrefil, 
čekala ho centrifuga, kdo byl 
úspěśný, obdržel část úvodní 
legendy. Částí bylo potřeba 
získat osm. Se Śakalem a i s něk-
terými dalśími se při této hře 
doslova točil svět. 
 

Nejrychleji etapu zvládli Sto-
paři, druhé skončily Vydry. 
Bobři by se předevśím měli 
naučit pokřik! 
 
První den výpravy byl náročný, 
a tak není divu, že se členové po 
večeři pomalu začali vytrácet do 
stanů. Jen Ježek byl neúnavný  
a svými zaklínadly a pronikavým 
smíchem nás jeśtě dlouho trápil. 
 
Ráno bylo sice bez rozvičky, ale 
zato s hygienou. Po snídani jsme 
si jeśtě jednou naposledy zahráli 
přepad. Ani dnes jsme se 
nevyhnuli centrifuze, z čehož 
byl zejména Śakal upřímně 
nadśen. Čekala nás totiž hra 
„Potyčka v hostinci U skákavého 
poníka“. Spočívala v souboji 
dvojic. Každý musel podstoupit 
sedm otočení kolem centrifugy, 
potom rychle najít zbraň, 
gumičku a zneśkodnit protivníka. 
Konečným vítězem se stal Krtek. 
Hned za ním se umístil nejlepśí 
ze členů – Kuba. 
 
Poslední hra byla podobná, ale 
přece jen úplně jiná. Hrála se na 
polovině louky a každý v ní byl 
protivníkem vśem ostatním. Vzni-
kaly různé aliance, které se po 
chvílích rozpadaly, aby mohla 
vzniknout spojenectví nová. Snad 
výbornými diplomatickými schop-
nostmi, snad jeho odvahou, snad 
přesností jeho puśky, se stal 
Skřítek vítězem, když odstranil 
posledního soupeře Fipa. Získal 
díky tomu zaslouženě 2 čmrdlíky. 
Po druhém kole jsme začali balit. 
Cesta domů proběhla v poklidu. 
Fipo svou čutorou, ve které už 
prý nic nemělo být trochu umyl 
podlahu vlaku. 
 
       Fotografie z akce na: 
 http://www.hranicari.skauting.cz/

fotogalerie_rok_2012.htm 



 
         18. října 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
Dnes se zcela výjimečně ne-
uskutečnil trénink. Místo toho 
jsme vyrazili společně se 
Sviśti do Fryśtátu na hru 
Matrix, kterou si připravil 
Kočkosviśť. 
 
Vśechno to začalo ve čtyři 
odpoledne. Rozdělili jsme se do 
skupin a vyzbrojili se pisto-
lemi s přísavkovými náboji. 
Naśím úkolem bylo nejprve 
najít schránky, díky kterým 
jsme posléze mohli vyluśtit 
zprávu. Ta obsahovala tajné 
informace o místě, kde se 
ukrýval hlavní strůjce matri-
xu. Toho bylo nutné zneśkod-
nit.  

Ve fryśtátských ulicích se to 
ale jen hemžilo agenty, a tak 
tento úkol nebyl nijak zvláśť 
jednoduchý. 
 
Skupiny tak začali spolupra-
covat. Bylo velmi nutné 
bránit zejména své průvodce, 
kteří jediní věděli, kde 
přesně se schránky nacházejí. 
Jedním z průvodců byl i Guláž. 
 
Agenti pracující pro matrix 
často prohrávali své střelecké 
souboje. Nakonec se podařilo 
vypátrat i hledaný úkryt  
a prý poprvé v historii hry 
matrix zneśkodnit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci: Kuba, Tom, Skřítek, Ježek, 

Marek, Guláž, Vlk. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ukončení Matrixu se 
členové vydali pod Maxovým 
vedením na loděnici, kde měl 
proběhnout noční maratón 
v hraní deskových her. Členo-
vé si nejprve zahráli Bang.  
O půl deváté dorazila Mája  
a o hodinu později pak Fipo. 
Když kolem desáté hodiny 
dorazil Krtek a chvíli po něm 
i Guláž, byli jsme konečně 
kompletní.  

 
Pustili jsme se do hraní 
různých her. Byl tady 
Twister, Rally Paříž – Dakar, 
Marśál a śpion, Carcassonne, 
Slavkov a dalśí hry. Oddíl se 
vśak musel rozdělit na 
několik skupin, protože bylo 
nemyslitelné, abychom vśichni 
hráli stejnou hru. Největśí 
přízni se těśila hra Carcasso-
nne, kterou přinesl Kuba. 
Souboj kamiónů na cestě 
z Paříže do Dakaru vyhrál 
Marek. Člověče, nezlob se, už 
jsme nestihli dohrát. Vzhledem 
k tomu, že už nám ručičky na 

hodinkách ukazovaly dvě 
hodiny v noci a že Guláž mezi 
jednotlivými hody kostkou 
pravidelně usínal, bylo roz-
hodnuto, že je třeba jít spát. 
Přece jen nás ráno čeká 
brigáda. 

 
Vstávali jsme v devět hodin. 
Mája s Fipem vstávali dříve, 
protože museli odejít. Jako 
náhrada za ně vśak přiśel 
Shrek. 

 
Rozdělili jsme si nářadí  
a začali jsme uklízet okolí 
klubovny. Shrek s Markem 
nejprve nanosili větve a roz-
dělali oheň. Potom se vydali 
smést listí ze střechy. Ostatní 
jsme hrabali listí a čistili od 
něj hřiśtě. Vlk se Skřítkem 
jej rozhrabovali v naśem 
příkopu.  Guláž v jednu hodinu 
přivezl párky. To byla odměna 
za vykonanou práci. Okolo 
druhé hodiny jsme se roześli 
domů.

18. – 19. října 2012 
Účastníci: Marek, Tom, Skřítek, Kuba, Ježek, 

Vlk, Guláž, Mája, Fipo, Shrek, Krtek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaroslav Foglar   -   Historie Svorné sedmy 
 
 

11. Dalśí výpravy 

 
Druhý den měla větśina členů Svorné sedmy odpolední vyučování  

a po něm se jim už nevyplatilo jít na Daleký palouk. A tak jejich 
rejdiśtě zůstalo toho dne osamělé. Ale když hośi a děvčata přiśli ze 
śkoly a udělali si své úkoly, mohli se i doma alespoň trośku zabývat 
pracemi, které měly něco společného s Dalekým paloukem. 

Pavlův hvizd z pavlače svolal celou Svornou sedmu do jeho 
pokojíku. „Zítra půjdeme vśichni zase tam...“ pravil Pavel a máchl rukou 
směrem k Dalekému palouku, „a musíme si s sebou připravit plno věcí.“ 

„Uděláme si třeba pořádné kolíky,“ navrhl Otě Kotě, „aby se nám 
nevytahovaly ze země, až napneme stan, jako posledně.“ 

„No, to je dobrý nápad,“ řekl Pavel. „Śpičky kolíků pak opálíme 
v ohni, aby byly tvrdśí a déle vydržely.“ 

„Já s Martinou dojdeme k paní Bejdříkové vyžebrat nějaké ty 
plechové tabule na kamna,“ povídala Jiřka. 

„A já udělám něco, co vám napřed vůbec neřeknu,“ prohlásila 
tajuplně Lenka. 

„To bude asi moc povedené, když o tom ani nechceś mluvit,“ uśklíbl 
se Jára Přibyl tím svým zvláśtním způsobem, jak to nedovedl nikdo jiný. 

„A bude zapotřebí vzít s sebou také nějaké nářadí, například 
sekeru, kramli a podobné věci,“ mínil Cikáda. 

„Ano, to vśechno společně seženeme,“ odvětil Pavel. „Půjdeme na 
dvůr do kůlen, tam už jistě něco objevíme. Vśechno, co zítra s sebou 
poneseme, si připravíme zase do chodbičky, kde jsme posledně měli 
schovaný žebřiňáček. Noste věci přímo tam.“ 

„Čiky čiky, rozumíme,“ přikývl Cikáda. A roześli se za svými 
úkoly. Otě Kotě rozřezal pilou staré zlámané násady z lopaty a kośťat 
asi na dvaceticentimetrové kousky. Každý na jednom konci osekal 
vypůjčenou sekyrou do śpičky a na druhém konci udělal śikmý zářez, do 
něhož se zaklesne očko plachty. Kolíků udělal śestnáct, pro každou 
stranu plachty osm. Byla to namáhavá práce a Otík byl docela unavený, 
když s ní byl hotov. Zrovna sbíral kolíky do náruče, když nad ním 
z pavlače vyhlédla paní Skorkovská. „Na copak budou ty kolíky, Otíku?“ 
zeptala se nasládle. 

„Ale jen tak, kdyby se někdy náhodou potřebovaly,“ odvětil Otě 
Kotě co nejlhostejněji. Bodejť – bude jí povídat o stanu, o Dalekém 
palouku a o vśech těch věcech! To by to dopadlo! Zdánlivě klidně sebral 
kolíky a oklikou pavlačemi se s nimi loudal do chodby k bývalým stájím. 

Jejda, tam už bylo věcí! Děvčata přinesla od Bejdříků čtyři krásné 
plechové tabule již neplatných reklam a Lenka, ta śibalka, sem přinesla 
skoro celou kuchyňskou výbavu hrnců, poklic, vařeček a naběraček. 
Vyžebrala je po celém domě. 

„Osobo neśťastná“ – křičel výhružně Jára, „vždyť jsi nás tím 
docela prozradila! Co jsi řekla lidem, když jsi z nich ty věci mámila? 
Co? Přiznej se!“ 

„Nic jsem neprozradila,“ odmítla Lenka uraženě Járovo podezření, 
„řekla jsem jen, že to je moje tajemství. Ale nikdo se mě ani moc neptal, 
každý byl rád, že se zbavil starých krámů. A nám budou dobré!“ 



„Ale sekyrku jsme nenaśli žádnou,“ pravil pak zklamaně Pavel. 
„Máme jednu lopatku, dvě kramle, jen sekyrka schází!“ 

„Složíme se na ni a koupíme ji,“ navrhla Jiřka. To byl nápad! 
Zalovili v kapsách a dali dohromady několik mincí. Málo! 

„Za tohle, milí páni a milé dámy, nedostaneme ani topůrko,“ shrnul 
Cikáda výsledek sbírky. 

„Počkejte, já prodám ve śkole Vrchotickému své rohové známky 
s legendou, a budeme mít sekyrku hned!“ zachránil situaci Pavel. Oh, jak 
ten se uměl starat o Svornou sedmu! Uložili věci do nejtemnějśího kouta 
zapadlé chodby, která vedla k opuśtěným stájím, a rozradostněni se 
rozběhli domů. Už zítra zase půjdou na Daleký palouk! 

 
12. Nálety 

 
Prozíravý Pavel zařídil druhý den odchod na Daleký palouk tak, 

aby se výprava nezdála nikomu z domu „U grośáka“ nápadná. Protože 
vśichni měli plno věcí, které měly být dopraveny do tábořiśtě, nevyśli 
společně, ale každý śel zvláśť a vždy až chvíli po předchozím. Seśli se 
až hodně daleko od domu, kde už je nebylo možno spatřit. 

Byl krásný jarní den a vzduch byl naplněn tou vůní, která 
přichází s každým jarem a trvá vždy několik jeho prvních dnů. Keře 
byly obsypány jehnědami, v trávě se krčily prvosenky. Kouzelné jaro, 
jaro s modrým nebem a uspávající vůní bylo tady. 

„Dnes se budu koupat, uvidíte, že se budu koupat, čik čik,“ volal 
nadśeně Cikáda. 

„Ale doma ve vaně, viď?“ smála se Lenka. 
„Ne – v potoce, doopravdy v naśem Zlatém potoce! Uvidíte!“ 
A já se budu opalovat,“ pravil pak Otě Kotě a shrnul si podkolenky 

ke kotníkům. Vysoko na modrém nebi se objevilo letadlo. 
„Co když je to nepřátelský bombarďák,“ pronesl znenadála Jára. 
„No opravdu, představte si, co byste dělali, kdyby byla válka  

a kdyby nad námi přelétala cizí, nepřátelská letadla?“ zeptal se Pavel. 
„Honem bych si lehl,“ řekl horlivě Cikáda, „nebo bych se přikrčil 

k nějakému křoví.“ 
„Ano,“ schválil Pavel. „V takovém případě se má využít terénu, 

ulehnout do příkopu, skrýt se v nějaké jámě, u stromů, keřů, zkrátka 
tam, kde by byl člověk co nejméně viditelný. Ale nesmí se takové místo 
hledat dlouho a vśelijak přebíhat. Upoutalo by to pozornost pilotů ve 
stíhačkách.“ 

„Pojďme si to zkusit!“ navrhla Jiřka. Pavel se usmál, vytáhl 
z kapsy malou píśťalku a řekl: „Dobrá. Někde po cestě, až to budete 
nejméně čekat, začnu znenadání krátce pískat. To bude znamenat, že se 
blíží nepřátelská letadla. Rychle si najdete úkryt a nevylezete z něho 
dřív, dokud nezapískám znovu, dlouze, klidně.“ Vśichni tomu rozuměli. 
Začali si zase povídat o obyčejných věcech, ale potají pátrali okem, kam 
by se složili, kdyby Pavel ohlásil letecký poplach. Sluníčko zářilo 
pořád tak jiskřivě, až oči bolely. Skřivánek si zpíval svou jarní 
písničku a letěl vysoko do nebe, aby ho vśichni dobře slyśeli. A jaká to 
byla panečku stříbrná písnička! 

A hośi i děvčata mluvili o překot, jeden přes druhého, každý byl 
tak spokojený a rozradostněný tím krásným dnem. Co toho jeśtě dnes 
užijí tam na Dalekém palouku! Najednou se ozvala píśťalka.  
Ra-ta-ta-ta-ta. Nálet! Do vśech jako když střelí! Pavel už ležel pod mezí 
a Cikáda se připlácl skoro až k němu na mez. Děvčata zapadla do holého 
křoví. Otě Kotě několik vteřin bezradně pobíhal a nakonec se přitiskl 



ke kmeni osamělé břízky. Jára se nerozpakoval a śvihl sebou do brázdy 
zoraného pole. Nekonečně dlouho tak vyčkávali, vśichni bez hlesu  
a strnulí. Tak se jim to aspoň zdálo, ve skutečnosti to trvalo jen asi 
půl minuty. Pak je dlouhý signál Pavlovy píśťalky vysvobodil. Vydržet 
v tom nehybném stavu nebylo docela nic příjemného, ale vśichni cvičení 
pojímali vážně. 

„Za chvíli zas, Pavle!“ – „Jeśtě jednou!“ – „Opakovat!“ zněly hlasy. 
„Ale že jsem se tam do té oranice navezl,“ chechtal se Jára Přibyl 

a otřepával ze sebe hlínu.  
„Dělá se to jeśtě jinak,“ řekl Pavel. „Není-li v otevřeném terénu 

vhodný úkryt, seskupí se vždy několik lidí do malých hloučků s hlavami 
sklopenými dovnitř, přikrčí se a představují tak křoviska. Skutečně to 
z velké výśky tak vypadá.“ 

„Ty už jsi letěl v letadle, že to víś?“ zeptala se trochu pichlavě 
Lenka. Ale Pavel ji hned s úsměvem odrazil: „Ne, viděl jsem takové 
letecké snímky!“ Cvičili pak cestou poplach jeśtě několikrát, až se 
nakonec uměli bleskově skrýt jako vojáci. 

 
13. Cikáda s Járou dělají maltu 

 
Čím víc se blížili k Dalekému palouku, tím śli rychleji. Nemohli se 

dočkat... 
Tady už je ale skalka, a to už jsou v kraji Opičích stromů. Daleký 

palouk je přivítal tichem a vůní. „Tak do práce, do práce,“ vykřikoval 
Otě Kotě, a už se hrabal v torně s jídlem. 

„Nejdřív snad postavíme stan,“ pravil trochu káravě Pavel. 
„Každý pořádný táborník to alespoň tak dělá, že neodpočívá dřív, 

dokud nemá střechu nad hlavou.“ 
Otě Kotě smutně odložil tornu, ale za chvíli se rozhihňal spolu 

s ostatními a śpatná nálada byla pryč. Strom, na němž uschovali stan, 
snadno naśli – a už rozbalovali plachtu v místech, kde stál přístřeśek 
posledně. Dnes, když už měli pořádné kolíky, dala se plachta připevnit 
k zemi mnohem snadněji a pevněji než posledně. Cikáda s Járou a Lenkou 
se vydali k Zlatému potoku pro jíl. 

„To budete vidět, jakou udělám kamnářskou hlínu, chlubil se 
Cikáda. Na břehu potoka si pak lehl na zem a lopatkou rýpal v břehu pod 
sebou kusy jílu. Lenka si zatím prohlížela spousty prvosenek, na žádnou 
nechtěla ślápnout, každé se vyhýbala. 

S Járou ale śili vśichni čerti, a když už to nemohl vydržet, 
udělal jednu pořádnou neplechu: vzal veliký kámen, śel zvolna za 
ležícího Cikádu a hodil kámen přes něj do vody. Cááák – voda vystříkla 
na Cikádu pachtícího se s dolováním jílu. 

„Milión bubeníků,“ zařval Cikáda a zakoulel očima. Vyskočil jako 
pružina a rozehnal se po Járovi. Ten chtěl uskočit, ale s chechotem se 
převalil přes starý kbelík, do něhož dával Cikáda jíl. 

„Vždyť jsi říkal, že se dnes budeś koupat, tak jsem tě jen trośku 
postříkal!“ 

„Jó – jó – postříkal. Pěkně postříkal! Vždyť jsem zlitý, jako bych 
śel v lijáku na procesí!“ 

Zajel rukou umazanou od jílu do Járova obličeje a rozmazal mu 
zbytky hlíny po tváři. Lenka se mohla ukuckat smíchy, a oba hośi se 
v tu ránu rozesmáli také. Cikáda se otřel, Jára se umyl – a dali se 
společně do ředění jílové hlíny. Cikáda nabral do kbelíku s jílem 
trochu vody a rukama začal jíl zpracovávat. Rozmíchával hmotu tak 
dlouho, až zmizely v kbelíku i poslední žmolky jílu a vytvořila se 



pěkná hustá kaśe. Pak se s kbelíkem vydali svorně na palouček, kde 
zastihli ostatní už v plné práci. Stan byl krásně napnutý, a Jiřka 
právě zaśívala režnou nití díru, jak slíbila. U hromady kamenů, které 
nanosili od Zlatého potoka už minule, byl vykopán obdélník drnu, svými 
delśími stranami souběžný s otevřenějśí částí paloučku. Nikdo si 
nevśiml, že Pavel vykopal obdélník právě takto, ale mělo to svůj smysl. 
Kamna musí stát ve směru, kudy více proudí vzduch, aby dobře táhla. 

Skoro vśichni se účastnili stavby kamen. Vybírali z hromady 
takové, které se k sobě dobře hodily nejen plochou, ale i okraji. 
Položili první, základní vrstvu kamenů a naplácali na ni maltu. A hned 
začali pokládat dalśí vrstvu kamenů. A tak dvě souběžné zdi 
nastávajících kamen utěśeně rostly. Občas na ně Pavel položil plechové 
desky na zkouśku, zda jsou obě zídky stejně vysoké a dlouhé a zda se 
nerozbíhají, ale stavba pokračovala správně. 

Pro jíl běžel Cikáda s Járou jeśtě několikrát. A nebylo také divu, 
kamna spotřebovala malty opravdu úctyhodně a kromě toho jí měl každý 
spoustu na rukou a po těle a Otě Kotě dokonce i ve vlasech. 

„Uvaříme na kamnech jeśtě dnes pro vśechny čaj,“ pravila vesele 
Jiřka. 

„Čiky čiky, já budu chtít dvakrát,“ vykřikl Cikáda a bouře 
nadśení se rozlehla paloučkem. 

„A to asi ne,“ pronesl zvolna a tak nějak rozhodně Pavel, „a to si 
asi neuvaříme. V kamnech se dnes jeśtě nebude moct topit.“ 

„Proč?“ – „Jak to?“ – „No tohle!“ ozvaly se zklamané hlasy. „Nechci 
vám pokazit radost,“ odporoval mírně Pavel, „ale opravdu to dnes 
nepůjde. Kamna musí napřed pořádně proschnout. Kdybychom v nich hned 
teď zatopili, hlína by sice ztvrdla, ale popraskala by a brzo by se 
vydrolila. Zakrátko bychom museli stavět znovu!“ 

Vśichni byli chvíli zticha, až nakonec Jiřka řekla: „Ano, Pavle, 
asi máś pravdu. Rozumíś tomu vśemu lépe než my.“ 

Byl rád, že se ho zastala, a hned dodal: „Místo vaření si dnes něco 
pěkného zahrajeme. Znáte hru Na trapery?“ 

„Neznáme. – Neznáme. – Kdepak. – Jak se to hraje?“ křičeli vśichni 
nedočkavě a s nadśením. 

Pokračování příśtě... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Trpaslíci 
 

 
Aulë, kovář Valar, stvořil Sedm otců trpaslíků ve velké síni pod horami 
Středozemě za věku temnoty, kdy celou Středozem ovládal Melkor a jeho 
zlí sluhové z Utumna a Angbandu. Proto udělal Aulë trpaslíky statné  
a silné, aby na ně nepůsobil chlad ani oheň, a houževnatějśí než 
plemena, jež následovala. Aulë věděl i o Melkorově velké zlobě, a proto 
utvořil trpaslíky tvrdośíjné, nepodmanitelné a vytrvalé v práci. V boji 
byli stateční a jejich hrdost a vůle se nedaly zlomit. 
 
Trpaslíci dolovali v hlubi-
nách, byli kameníky, zpraco-
vateli kovů a nejúžasnějśími 
opracovateli kamene. Výborně 
se hodili pro řemesla Aulëho, 
který utvářel hory, neboť 
byli učiněni silní, vousatí a 
otužilí, ale ne vysocí. Měřili 
od 120 do 155 centimetrů. 
Protože je čekala dlouhá 
lopota, dostali život v délce 
dvou a půl století; byli totiž 
smrtelní. Mohli být také 
zabiti v boji. Aulë dal trpas-
líkům moudrost ve svých 
řemeslech a dal jim jejich vlastní jazyk khuzdulśtinu. V tomto jazyce se 
Aulë nazýval Mahal a trpaslíci Khazad, byl to vśak jazyk tajný a až na 
několik slov neznámý vśem kromě trpaslíků, kteří jej žárlivě střežili. 
Trpaslíci vždy vzdávali díky Aulëmu a uznávali, že od něj dostali svou 
podobu. Život ovśem doopravdy dostali z moci Ilúvatarovy.  
 
Říká se, že jakmile Aulë trpaslíky vyrobil, tajně je schoval před 
ostatními Valar a myslil, že je schoval i před Ilúvatarem. Ten ovśem  
o Aulëho činu věděl a usoudil, že to Aulë nemyslel zle. Proto trpaslíky 
posvětil. Nedovolil vśak, aby toto plemeno předeślo jeho vyvolené děti, 
elfy, kteří měli být Prvorozenými. Přestože tedy byli trpaslíci plně 
utvořeni, Aulë je vzal a uložil hluboko do kamene a v této tmě Sedm otců 
trpaslíků spalo mnoho věků, dokud nebyly opět rozjasněny hvězdy  
a nepřiblížil se čas Probuzení. 
 
Tak se stalo, že v Prvním hvězdném věku procitli v Cuiviénenu na 
východě elfové. V následujících letech se Sedm otců trpaslíků pohnulo, 
jejich kamenná komora se rozpukla a oni vstali a užasli. 
 



Říká se, že každý z těchto Sedmi otců 
zbudoval velké sídlo pod horami Středozemě, 
ale elfské letopisy z těchto raných dob 
mluví jen o třech. Byly to trpasličí říśe 
Belegost a Nogrod v Modrých horách  
a Khazad-dum v Mlžných horách. Nejdelśí je 
příběh Khazad-dum, protože to byl dům 
Prvního otce, zvaného Durin I. a Durin 
Nesmrtelný. 
 
Trpaslíci z Belegostu a Nogrodu byli velmi 
užiteční pro beleriandské elfy. Přiśli 
totiž s ocelovými zbraněmi a nástroji  
a byli velmi dovední v opracování kamene. 
Přestože těmto elfům připadali trpaslíci 
nesliční, takže je zvaly Naugrim – 
„zakrnělý lid“, brzy pochopili, že se 
trpaslíci vyznají v Aulëho řemeslech, a tak 

jim říkali i Gonhirrim, „páni kamene“. Elfové a trpaslíci mezi sebou 
hodně obchodovali a díky tomu obojí lid vzkvétal.  
 
Přestože jsou trpaslíci nevzhlední a nemají půvabnou postavu, vytvořili 
mnoho krásného. V jejich sídlech byly velké síně plné skvoucích 
praporců, zbroje, zbraní vykládaných drahokamy a krásných gobelínů. 
Světelnými śachtami svítilo dovnitř světlo hvězd a hrálo si na 
zrcadlících tůních a třpytivých stříbrných fontánách. Pod ozvučnými 
klenbami bylo ve světle křiśťálových lamp vidět jasné drahokamy a žíly 
drahých rud. V černých stěnách vyleśtěných jako sklo se zjevovaly 
snové mramorové postavy a točité schody nebo křivolaké chodby vedly do 
vysokých věží nebo na nádvoří z barevných kamenů. Tunely vedly na 
prostranství a do jeskyní s alabastrovými sloupy.  

 
Za hvězdných věků vyráběli trpaslíci z Modrých hor nejskvělejśí ocel, 
jakou kdy svět viděl. V Belegostu (který se nazýval též Gabilgathol 
neboli Velehrad) se nejdříve vyrábělo slavné trpasličí brnění ze 
spojených kroužků, zatímco v Nogrodu (který se jmenoval Tumunzahar 
neboli Dutá nora) sídlil Telchar, největśí trpasličí kovář vśech dob. 
V té době tito trpaslíci kuli zbraně Śedých elfů a pro krále Thingola 
postavili pevnost Menegroth, Tisíc jeskyní, prý nejkrásnějśí sídlo ve 
Středozemi. 
 
V Prvním slunečním věku doślo k Válce o Klenoty a větśina trpaslíků 
v ní bojovala po boku elfů proti Morgothovým služebníkům. Ze vśech 



trpaslíků onoho věku si největśí slávy dobyl král Azaghal, pán 
Belegostu. V Bitvě nespočetných slz jen trpaslíci odolávali žáru 
dračího ohně, protože byli plemeno kovářů uvyklé na výheň a na hlavě 
nosili ocelové masky, které jim chránily obličej před plameny. Tak 
belegostśtí trpaslíci dokázali zarazit nástup draků, a přestože byl při 
tom král Azhgal zabit, vrazil meč do břicha Glaurungovi, Otci draků, 
takže Glaurung a jeho plemeno uprchli z bitevního pole. 
 
Ne vśechny činy trpaslíků v tom věku zasloužily chválu. Jak se 
vypráví, nogrodśtí trpaslíci zatoužili po silmarilu a zavraždili pro 
něj krále Thingola a vyplenili Menegroth. Na oplátku byli chyceni 
Zelenými elfy, silmaril jim byl vzat a ty, kteří unikli, napadli enti  
a do jednoho je pobili. 
 
Od skončení Prvního slunečního věku letopisy elfů a lidí, v nichž se 
mluví o trpaslících, vyprávějí hlavně o Durinově rodu, který žil 
v Khazad-dum. Když byl ve Válce hněvu zničen Beleriand, zanikl Nogrod 
i Belegost. Trpaslíci z těchto království přiśli v Druhém věku do 
Mlžných hor, čímž vzrostlo obyvatelstvo Khazad-dum, největśího sídla 
trpaslíků ve Středozemi. Ve Druhém věku také přiślo mnoho noldorských 
elfů z Lindonu do Eregionu nedaleko Západní brány Khazad-dum  
a vytvořili království, takže mohli obchodovat s trpaslíky a získávat 
drahocený kov mitril, který se tam hojně nalézal. Tito elfové byli tzv. 
Gwaith-i-Mírdain, později nazývaní elfśtí kováři. Moudrostí těchto elfů 

a Sauronovou lstivostí zde 
byly ukovány Prsteny moci.  
A přestože trpaslíci dostali 
darem sedm z těchto prstenů, 
nebyli vtaženi do straśných 
válek, které pak trvaly až do 
konce Druhého věku. V Khazad-
dum zavřeli trpaslíci dveře 
před těžkostmi světa. Nikdo 
nemohl proniknout do jejich 
říśe násilím, ale vždy pak byla 
považována za uzavřené  
a temné království, a tak bylo 
Khazad-dum přejmenováno na 
Morii. 

 
Tak trpaslíci z Durinova rodu přežili do Třetího slunečního věku, ač 
tehdy již měli své nejlepśí dny za sebou a začínalo jich ubývat. Přesto 
stála Moria pět hvězdných a tři sluneční věky a až do dvacátého století 
Třetího slunečního věku byla bohatá a pyśná. Avśak v roce 1980, kdy 
kraloval Durin VI., prokopali se trpaslíci příliś hluboko pod hory  
a vypustili velkého démona. Byl to jeden z Morgothových balrogů, 
vyřítil se v hněvu, zabil krále Durina a jeho syna Náina a navždy 
vyhnal trpaslíky z Morie. 
 
Z Durinova lidu se stali toulaví bezdomovci, ale v roce 1999 založil 
Náinův syn Thráin království pod horou Ereborem. Nějakou dobu se 
Thráinovi a části jeho lidu dařilo dobře neboť Erebor neboli Osamělá 
hora byl bohatý na rudy a kameny. Thráinův syn Thorin vśak toto místo 
opustil a v roce 2210 odeśel do Śedých hor, kde prý již sídlil největśí 
počet rozptýlených trpaslíků z Morie. Thorin tu byl přijat jako král  



a s jeho Prstenem moci jeho lid opět zbohatl. Po Thorinovi vládl jeho 
syn Glóin, potom Óin a Náin II. a Śedé hory se staly proslulými díky 
trpasličímu zlatu. A tak za vlády Dáina, syna Náina II., přiśli ze 
severu draci. Žiznili po bohatství trpaslíků, byli připraveni k boji  
a trpaslíky z Śedých hor vyhnali. 
 
V roce 2590 Dáinův dědic Thrór vzal část těch, kdo přežili z říśe  
v Śedých horách, a odvedl je zpátky do království pod Ereborem, zatímco 
jeho bratr Grór odvedl ostatní do Železných hor. Vśem se opět nějaký 
čas dobře dařilo, protože mezi trpaslíky, lidmi z Dolu a Esgarothu  
a elfy z Temného hvozdu vládl čilý obchodní ruch. Durinův lid vśak 
v míru dlouho nežil. V roce 2770, za dlouhé Thrórovy vlády, totiž na 
Erebor přiletěl nějvětśí drak Třetího věku – okřídlený ohnivý Śmak 
Zlatý. Před tímto velkým drakem nikdo neobstál. Zabíjel podle libosti, 
vyplenil Dol a vyhnal trpaslíky z Ereboru, kde sám na dvě století 
zůstal jako pán Osamělé hory. 
 
Trpaslíci byli opět vyhnáni z domova. Někteří se uchýlili do kolonie 
v Železných horách, jiní následovali krále Thróra, jeho syna Thráina  
a vnuka Thorina II. jako potulné družiny. V tomto období byl Thrór 
zabit morijskými skřety a jeho uťatá hlava předhozena jeho lidu. 
Trpaslíci, kteří už vytrpěli hodně od vśelijakých zlých rukou, již tuto 
poslední urážku nesnesli. Vśechny rody trpaslíků se shromáždily  
a rozhodly se svést velkou válku. 
 
To byla straśná a krvavá Válka trpaslíků a skřetů. Zuřila dlouhých 
sedm let a po celých západních zemích dobývalo trpasličí vojsko jednu 
skřetí sluj za druhou a pobíjelo skřetí tlupy, až nakonec roku 2799 
dospělo k Východní bráně Morie. Zde byla svedena Bitva v Azanulbizaru, 
která je proslulá v elfských letopisech. V této bitvě byli skřeti ze 
severu trpaslíky téměř vyhubeni. Trpaslíci se vśak ze svého vítězství 
příliś neradovali, protože ve válce zahynula polovina jejich bojovníků. 
Takovu ztrátu již nemohl tento ubývající lid nahradit. Ani na kořisti  
a území válkou mnoho nezískali; skřeti sice byli pobiti, ale Morii stále 
ovládal balrog a království pod Ereborem i říśe v Śedých horách drželi 
draci. 
 
Trpaslíci se smutně vraceli do svých království. Grórův 
vnuk, Dáin Železná noha, se vrátil, aby vládl 
v Železných horách, zatímco Thráin II. a jeho syn 
Thorin II. (zvaný Pavéza) odeśli na západ do Modrých 
hor a zbudovali si tam skromné království. Thráin II. 
dlouho nepanoval, protože byl na cestách nedaleko 
Temného hvozdu polapen Sauronem a uvězněn v Dol 
Gulduru. Byl mu vzat poslední Prsten trpaslíků 
a umučili ho k smrti. 
 
Thorin Pavéza vśak zůstal v Modrých horách, 
protože o otcově osudu nevěděl. Do Modrých 
hor přiślo mnoho bloudících trpaslíků a jeho 
síně rostly. Thorin vśak byl neśťastný  
a toužil se vrátit do Ereboru. S těmito 
úmysly se v roce 2941 obrátil na čaroděje 
Gandalfa a ihned vytvořili plán velkého 
dobrodružství. To už je ale náś příběh. 



 

LLEESSNNÍÍ  

MMOOUUDDRROOSSTT    

VV  OOBBRRAAZZEECCHH  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
    

  …tentokráte o beskydské Lysé hoře 
 
 
Lysá hora se objevuje ve starých listinách již v roce 1261 jako 
Lissa huera, ale její význam vzrůstal až s rozvojem turistiky, ke 
kterému zde docházelo ke konci 19. století. Od posledního 
ślechtického držitele, hraběte Jana Pražmy se dostalo celé 
frýdecké panství i s Lysou horou do vlastnictví těśínských 
arcivévodů, členů císařské rodiny Habsburků. Za arcivévody 
Albrechta, někdy před rokem 1870 vybudovala Těśínská komora na 
Lysé hoře těsně pod vrcholkem dřevěnou loveckou boudu, kam 
panstvo z Těśína přijíždělo hlavně v době honů na koních. 
 

Hojné české návśtěvy se staly 
trnem v oku nacionálním 
Němcům. Lysá hora, majetek 
Habsburků, byla zdůrazňována 
jako symbol germánství. Aby 
byl na Lysé hoře zajiśtěn 
trvale německý vliv, byla zde 
v roce 1880 za hmotné podpory 
Těśínské komory a ostravských 
průmyslníků postavena útulna 
na památku výstupu arcikní-
žete Albrechta. Roku 1894 bylo 
započato s výstavbou nové 

útulny s názvem Erzherzog Albrecht-Schutzhaus, jejímž provozova-
telem byl spolek Beskiden Verein a otevřena byla v roce 1895. 
Vysoké ceny umožňovaly pobyt jen zámožné klientele. Hodně Čechů 
se začalo hoře vyhýbat, avśak nesmířili se s tím, aby se stala 
trvale německou državou. Znovu byly obnoveny vycházky na 
vrchol, zpívaly se zde lidové a národní písně, oživovaly se české 
lidové a národní tradice.  
 
Po roce 1918 patřila Albrech-
tova chata německým turis-
tům, sdruženým ve spolku 
Beskiden Verein. Její kapa-
cita vśak nepostačovala  
k ubytování vśech zájemců. 
Proto byla koncem roku 1933 
dokončena noclehárna později 
zvaná Kamenný dům. 1. 10. 1933 
byl na Lysé hoře položen 
základní kámen ke stavbě české chaty. Postavena byla za 6 měsíců 



stavební firmou Nekvasil z Moravské Ostravy za 602 000 korun. 
Slavnostně otevřena byla v červnu roku 1935. Náklady hradili 
členové Klubu českých turistů z Ostravska.  
 
Obě chaty byly samostatně provozovány až do znárodnění po roce 
1948. Pak byla chata českých turistů přejmenována na "Bezručovu 
chatu“. Po znárodnění obě chaty vytvořily jeden celek pod názvem 
Bezručova chata na Lysé hoře. V bývalé Albrechtově chatě 
restaurační provoz zanikl a stala se pouze ubytovnou. Albrechtova 
chata vyhořela v roce 1972, Bezručova chata pak o śest let později 
11. 3. 1978. Kamenná chata připadla radiospojům. 

 

POVĚSTI O LYSÉ HOŘE 
 
Lysá hora je prý naplněna vodou až po okraj a voda se rozlije  
a vśechno zatopí, až lidé dovrśí svoje hříchy a přijde soudný den. 
Od věků ukrývá Lysá hora ve svém nitru Černé jezero a po staletí 
shlíží smrky na jejím vrcholu dolů mezi darebné a prostopáśné 
lidi, kteří se snaží zbohatnout na darech přírody.  
 
Dále je prý v Lysé hoře ukryto vojsko bájných slezských rytířů. 
Dokud nad horou jeśtě krouží havrani, nenastal ten pravý čas. Až 
se rozletí do dolin, tu z Lysé hory vyjedou rytíři na koních  
a budou bojovat s nepřítelem.  
 

Následující pověst vypráví o tom, že na Lysé hoře 
hluboko v jejím nitru je tajemná podzemní 
jeskyně s velikým pokladem, který hlídá obrovitý 
had, o němž nikdo neví, kde je přesně ukryt.  
V této jeskyni též sídlila čarodějnice "divá 
Hana". Když Juráś zrádně zabil Ondráśe  
a ostatní zbojníci byli chyceni nebo pověśeni, 
ujala se Hana hlídání Ondráśova pokladu. 
Jeden z chycených zbojníků prozradil na 
mučidlech tajný úkryt pokladu na Lysé hoře  

a zakrátko bylo do hor vysláno vojsko, aby 
čarodějnici a její jeskyni vypátralo a pokladu 
se zmocnilo. Když vojáci toto divé zákoutí na 
Lysé obklíčili a opatrně se blížili ke vchodu do 
jeskyně, na skále nad jeskyní se ozval straślivý 

skřek čarodějnice Hany. Hana jim zahrozila pěstí, 
začala čarovat a v tu chvíli sjel z oblohy blesk, 
zaduněl hrom a veliká skála se dala do pohybu i se 
starou čarodějnicí. Ta se zřítila do podzemní 
propasti a kamení uzavřelo vchod do tajné 
podzemní skrýśe. Duch čarodějnice Hany se  
v okolí Ondráśovy díry zjevuje v podobě 
velikého hada se zlatou korunkou na hlavě.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeśení z minulého čísla: 

Na měsíc listopad jsme si pro Tebe připravili hlavolam, ve kterém můžeś projet 

téměř celý svět. Tvým úkolem je navśtívit vśechna města, která vidíś na 

přiloženém plánu hlavolamu.  Každý roh představuje jedno město. Můžeś vyjít, 

odkud chceś, ale každé město můžeś navśtívit pouze jednou a nakonec se musíś 

vrátit do města, ze kterého jsi vyśel. Přejeme Ti śťastnou cestu! 

CESTA KOLEM SVĚTA 



1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Členové posádek, dva z vás, 

kteří jako první odeślou 

správné znění tajenky křížov-

ky na email naśí redakce: 

cigoligo@centrum.cz, se mohou 

těśit na nějakou drobnou cenu. 

od naśí redakce :-) 
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Výherci z minulého čísla: 

Žádný výherce! 

Správná odpověď zněla: 

Vláďa Čermák, Otto Klein, Vláďa Pach, 
 Quido Němec, Milan Rotter. 

 

Řeśení hádanky z minulého čísla: ZUB 

 
Po každém letu vyplňují piloti formulář, do nějž 

napíśou vśechny technické problémy a závady na 

letadle, které zpozorovali během letu a které je 

potřeba opravit. Mechanici si to přečtou a zjednají 

nápravu a pak do formuláře napíśou, co a jak bylo 

opraveno. Mají zcela zvláśtní humor. Letecká 

společnost Quantas vydala knihu, ve které nejlepśí 

chuťovky zveřejnila. Zde je malý výběr: 

Poznámka: Něco je uvolněno v pilotní kabině. 

Mechanik: Něco bylo utaženo v pilotní kabině. 

Zapsaný problém: Podezření na prasklé sklo. 

Mechanik: podezření je správné. 

Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legračně. 

Mechanik: letadlo bylo varováno, aby se polepśilo  

            a létalo vážně. 

Zapsaný problém: Myś v pilotní kabině. 

Mechanik: Byla namontována kočka. 

Poznámka: Spod přístrojové desky se ozývají zvuky. 

            Jsou to zvuky jako by trpaslík bouchal 

            na něco kladívkem. 

Mechanik: Trpaslíkovi bylo odebráno kladívko. 

Poznámka pilota: Mrtví brouci na předním skle. 

Mechanik dopsal: Byli objednáni živí brouci. 

1. Co odemyká klíč?;  2. bok lodi;  

3. Za co držím pádlo?; 4. řeka, která 

v názvu nemá žádné ś; 5. kapitán;  

6. jen tečky a čárky; 7. posádkový 

hrnec; 8. junák; 9. zlobr; 10. Lakaś. 

Co je zákon schválnosti? 

Když má včela alergii na pyl. 

Chuck Norris zabloudil v lese, 
ten les už nikdo nikdy neviděl. 
 

mailto:cigoligo@centrum.cz
mailto:cigoligo@centrum.cz
http://www.cigoligo.webnode.cz/


  

ČIGO-LIGO  

2012 

8. ODDÍL JUNÁKA HRANIČÁŘ KARVINÁ 


