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Dneska jen krátce… tak už tu máme prosinec, Vánoce, vánoční výprava (nezapomeňte 
na dárečky pro ostatní – nejlépe něco, co sami vyrobíte) a tak různě. Já jen popřeji 
abyste si Vánoce užili, ať máte radost z dárků  a příjemné počteníčko. 

a samozřejmě taky PF 2007 
A abyste věděli, cože vám to přeji: PF je zkratka, která se používá na novoročních 
přáních a pohlednicích, víme však, co přesně znamená? Jedná se o francouzská slovíčka 
- pro štěstí = POUR FÉLICITER. Ve Francii tuto zkratku používají také k jiným 
blahopřáním, jako například k narozeninám, k výročí. U nás se objevuje pouze na 
novoročních přáních spolu s přáním Veselých Vánoc, nebo také samostatné přání k 
Novému roku. V dnešní uspěchané době stačí napsat PF, rok a podpis a každý ví, co si 
pod tím má představit. Nebo můžeme připsat ještě nějaké to běžné, či originálnější 
přání. 
 
 
Hádankář 
Minule jste měli za úkol poznat skrytá přísloví. Řešení dodal jen Nezmar.. 
a takhle to mělo vypadat: 
1) Tichá voda břehy mele. 
2) Jablko nepadá daleko od stromu. 
3) Dvakrát měř jednou řež. 
4) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 
5) Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. 
6) Pod svícnem bývá tma. 
7) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne. 
8) Bez práce nejsou koláče. 
no a na Vánoce vás nebudeme zatěžovat ☺ 
 

LIŠÁKOVY PLKY 

Tak máme konečně po akademii a můžeme se vrátit ke klasickému oddílovému životu. 
Nechci tím vůbec říci, že bych akademii neměl rád, právě naopak. Máme možnost 
ukázat co v nás je, přijde se podívat spoustu starých členu, ... 
Představení se nám myslím celkem povedlo, můžeme však něco příště zlepšit? Při 
pohledu na představení oddílů Srdce a Hesperia mne napadají určitě rekvizity a kulisy. 
Proč bychom je příště nemohli mít tak pěkné jako oni/ony. Proč by auto lupičů nemohlo 
být celé barevné, stejně tak mrakodrapy, ... Měli bychom se tomu asi příště věnovat i na 
schůzkách. Stejně tak musíme příště promakat koordinaci mezi promítáním a jevištěm, 
výměnu scén, oponu, světla, ... 
Nakonec výzva a prosba, natáčel někdo naše představeni na video? Máte někdo nějaké 
fotky? Pokud ano, tak to vše dejte prosím Kamzovi. 
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Výprava do Tanvaldu 16-19.11 
 

Odjížděli jsme již ve čtvrtek a cesta nám trvala déle díky zácpě na silnici. Od místa 
výstupu z autobusu jsme museli nejdřív asi něco přes kilák ujít zástavbou a pak se 
potkáváme s místním skautem a ten nás „ubytoval“. kopec Do jejich klubovny musíme 
vyjít pěknej kopec a nahoře už se rozděluje práce-dřevo, voda z dolní klubovny a jiné 
různé. Po mafii a večeři usínáme. Na jednu sice byl nastavený budík, ale fotbálek se 
nakonec nehrál. V pátek vyrážíme mlhou přes Velký Špičák a po sjezdovce do Jiřetína 
pod Bukovou. Vlakem, který jsme  těsně stihli jedeme do Josefova Dolu a tam nejdřív 
debatujeme jestli si máme prodloužit trasu o návštěvu naší chaty, ale nakonec se toto 
zavrhuje a jde se nahoru okolo Jedlové. Po cestě se z mraků vyklubalo sluníčko a 
vypadalo to na pěkné počasí. Kousek nad vodopádem jdeme chvíli azimutem na 
modrou a přitom se koulujeme zbytky sněhu. Moc dlouho po té cestě nejdeme a někdo 
z ní dokonce (ne)vlastním zaviněním padá. Pak měníme směr a vyrážíme průsekem 
nahoru směrem na Milíř. Taky máme cestou zábavu se sněhem. Když se dostáváme na 
cestu jdeme po ní směrem na Mariánskohorské boudy a od nich na Protrženou přehradu 
a u ní obědváme. Pak už nám zbývá jen úsek okolo Bílé Desné. Podél ní docházíme až 
do civilizace a to už se začíná stmívat. Už za úplné tmy dorážíme do klubovny a po 
klasickém večerním prográmku jdeme spát. V sobotu vyrážíme na vlak do Tanvaldu a 
jedeme až do Kořenova, z něj vyrážíme okolo kolejí směrem k Jizeře, razíme si to 
pěkně bahnitou cestou až k mostu přes Jizeru. Od něj jdeme pořád do kopce podél 
Jizery. Po několika kilometrech jsme začali stoupat na Bukovec a nahoře v úplné mlze 
jíme. Pak jdeme po modrý směrem k Souši a znovu nás doprovází mlha a pěkně 
rozbahněná cesta. Od Souše musíme jít okolo Černé Desné a pak znovu civilizací. 
Jediné zpestření byl výpadek proudu a ten naskočil akorát když jsme došli do chaty. 
V neděli jsme zabalili, uklidili a po ruské schovce jsme vyrazili dolů do Smržovky a 
z ní jsme museli znovu nahoru na Černostudniční hřeben. Po něm jsme šli pořád 
v podzimně laděné mlze ve které jen místy prosvitlo slunce. Na Černé Studnici byl oběd 
a potom už jsme se jen spustili dolů do Jablonce a tam nám 1. autobus odjel a tak já 
raději s Merlinem přised do auta k rodičům kteří se vraceli z chaty. 
 
       Methan 
 

Podzimky 06, aneb krajem rovných cest a dolů 
 

Podzimky začaly pětihodinovou jízdou do krušnohorských lesů, přesněji do Vejprt. 
Večer jsme tam dorazili asi okolo jedenácté, po ustlání a fotbálku(?) jdeme spát.  
Ráno po snídani se dozvídáme přesnější informace o etapovce a pak už vyrážíme. 
Jdeme okolo nádraží a kousek za ním přecházíme odbočku, ale po chvíli se k ní vracíme 
a jdeme již správně. Pochodujem lesem několik set metrů od hranic s Německem. Na 
naší cestě musíme projít vesničku Černý Potok. Kousek za ním dáváme oběd a Romeo 
si našel hračku v podobě pneumatiky. Za nedlouho docházíme k přehradě Přísečnice a u 
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ní se rozdělujeme, většina jde zpátky a jenom Já, Jarda a Káťa se vydáváme na Jelení 
horu. Jdeme mlčky stále do kopce a pak se před námi objeví vrcholová čedičová kupa. 
Nahoře je parádně-daleké výhledy, pěkné počasí a velký kříž, který zdobí vrchol, 
překvapuje nás celkem velký počet zápisů ve vrcholové knize. Pro sestup nacházíme 
pěknou cestu, která nás zavede zpátky na hráz. Jdeme po silnici a společně s Káťou se 
učíme. Po dvou kilometrech uhýbáme se silnice a jdeme po hřebeni průsekem, ten končí 
u potoka, který musíme přeskočit. Jdeme dál po silnici a do Vejprt docházíme po žluté 
značce. Hned potom co docházíme ke škole, jdeme na večeři. Když se vrátíme něco 
hrajem a samozřejmě nesmí chybět fotbálek.  
V pátek popojíždíme vlakem do Měděnce, z něhož jdeme více méně po rovině lesem a 
okolo nádrže a nakonec stoupáme okolo údajných „dolů“ a přes silnici na vrchol 
Velkého Špičáku, kopec je to podobný Jelení hoře, protože znovu musíme zdolat 
vrcholový „hrb“. Nahoře 
už není tak pěkně jako 
tam a pěkně fouká. Po 
obědě a vrcholové fotce 
jdeme dál po žluté . Po 
cestě se podařilo 
Stopařovi zlomit si ruku a 
ještě jsme sehráli jednu 
z etap. Pak už jsme jen 
došli do Vejprt a po 
různých hrách jsme se 
staršími hráli mafii a 
překvapivě se mi docela 
dařilo☺.  
V sobotu byl pro nás připravený autobus a ten nás vysadil až pod Klínovcem, na který 
jsme se dostali. Nahoře toho moc k vidění nebylo, a tak jediné co nás mohlo těšit je to 
že Klínovec je nejvyšší horou Krušných hor. Šli jsme dál přes Boží Dar a okolo 
Božídarského Špičáku pořád pěknou krajinou, dál jsme svoje kroky směřovali po 
hřebeni k Plešivci. Počasí už nebylo moc přívětivé, protože začalo pršet a pod 
Plešivcem se rozdělujeme na dvě skupiny, protože první jde rovnou do Jáchymova a 
druhá ještě na Plešivec. My tedy jdeme na Plešivec- mlha. Pak se vracíme a taky jdeme 
do Jáchymova nejdřív jdeme z kopce okolo bývalých dolů a to proto abychom šli do 
kopce, ale pak už jen klesáme do Jáchymova k čekajícímu autobusu. Ten nás odváží 
rovnou na večeři. Když docházíme do tělocvičny čeká nás tradiční hra 28. října po ní 
ještě hrajeme motorové zajíce a jdeme spát. 
V neděli už nás po zabalení čeká jen závěrečná etapa a tu vyhrává Šnek a spol. 
Odjíždíme asi ve dvě a v Praze jsme asi v půl sedmé. 
 
      Methan 
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PLÁN AKCÍ NA PROSINEC 2006  
 

14.12. družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Káňata a Medvědi 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Rysi v Taškentu 
 

16. – 17.12. – 143. Vánoční výprava (Nezmar) 
 sraz: 17:55 na Černém Mostě u výlezu z metra 
 návrat: 17:45 na Hlavní nádraží 
 jedeme do Ledců u Mladé Boleslavi 
 s sebou:věci na vícedenní výpravu, teplé oblečení, 200kč, jídlo do družiny 

(vlčata budou jíst s vedoucíma), dárky pro ostatní, svíčky, ozdoby na 
stromeček(v podobě ovoce pro zvířátka) 

 

21.12. družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata 17.00-19.00 v Sedmidomkách, Medvědi v Taškentu 
 

4.1.2007- oddílovka v Sedmidomkách - Vlčata 16.15-17.45 !!!, družiny 17.00-19.00, 
na oddílovku se chodí v oddílovém triku, nováčci v jednobarevném černém triku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 „Odkladem operace získali oba příslušníci skupiny ANTHROPOID dostatek 
času pro zdokonalovací výcvik a důkladnější naplánování celé akce. Od 8. 
listopadu 1941 pobývali oba parašutisté v STS 2 v Bellasis u Dorkingu. 
Zpravodajský odbor MNO v Londýně zde ve spolupráci se SOE zřídil výcvikové 
středisko pro československé parašutisty. Nadporučík Rudolf Hrubec zde 
organizoval zdokonalovací kurz pro sabotážní skupiny. Rotmistři Jan Kubiš a 
Jozef Gabčík se v Bellasis zdokonalovali v řízení motorových vozidel, znalosti 
Morseovy abecedy, orientaci v neznámém terénu, činnosti po seskoku, 
vytyčování plochy pro přijímání zásob ze vzduchu, ale i ve střelbě z pistolí a 
samopalů." 
 
 
Vašim úkolem bude se procvičit v šifrování. Na schůzkách v prosinci procvičíte 
různé šifry po družinách. Na výpravě před Vánoci, pak vaši velitele zkontrolují 
úroveň vaších znalostí. 

Od 16.00 je každý čtvrtek v Sedmidomkách tzv. „ZATÁPĚNÍ“, kde si můžete plnit 
nováčkovskou, Stezku ptačích mužů, psát kroniku, vyrábět svou placku na nástěnku,  . . . 
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Nezmarova slova 
 

Tak nám právě začal prosinec, poslední měsíc roku. K prosinci se váže tradičně spousta 
věcí. Mezi tyto věci patří Mikuláš, Vánoce, vánoční prázdniny a Akademie. Ta se nám 
myslím letos docela povedla a určitě se zapíše do zlatého fondu našich lepších 
představení, která byla i pochopena. I když to šlo zahrát ještě trochu lépe.  
Teď bych se chtěl zmínit o jedné věci, která mě vážně rozmrzela. Na výpravě v 
Tanvaldu jsme hráli hru "Zahazování stranických legitimací". Tato hra se hrála 
pravidelně 17. listopadu již od revoluce. V posledních letech se na ní párkrát 
zapomnělo, a proto mě vážně překvapil váš přístup. Když vás hlídají jen dva vedoucí, 
tak snad není problém se své legitimace nepozorovaně zbavit. A je to i mnohem 
čestnější, než zbaběle utéct, a zkazit tím celou hru. Můžu vám téměř zaručit, že když se 
takhle zkazí nějaká hra častěji, tak vedoucí nebudou mít chuť cokoliv připravovat. 
Na závěr bych vám všem chtěl popřát hezké a klidné svátky.  
 
 
 

 

LUCERNA 
program pro dívčí oddíl HESPERIA – 
PROSINEC 06 

 
Vítejte v poslední Lucerně tohoto roku. Akademii máme snad zdárně za sebou, 
mám ji natočenou, tak snad se na ni budeme moci brzy podívat z pohledu diváka.  
Dále pro vás mám oznámení velmi důležité, i když ne tak příjemné, blíží se leden a 
s ním vybírání příspěvků, aby měl oddíl z čeho existovat. Systém zůstává stále 
stejný – totiž výše příspěvků se odvozuje od docházky, přesněji podle počtu dní, 
které jste strávily na výpravách a to do vánoční výpravy. Na poslední prosincové 
schůzce se dovíte, kolik platíte přesně, ty šikovné si to mohou už teď přibližně 
spočítat, kde jste všude byly snad víte. Podle stejného klíče (výpravy od ledna do 
konce května) se počítá cena tábora. Přepočet je následující: 
 

 účast  příspěvky cena tábora družiny/Světlušky 
  nad 90% 400Kč  3200 / 1900Kč 
 80 – 90% 500Kč  3300 / 1950Kč 
 70 – 80% 600Kč  3400 / 2000Kč 
 60 – 70% 700Kč  3500 / 2050Kč 
 pod 60% 800Kč  3600 / 2100Kč 
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Tak, teď k programu: 
6.12. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00,, nezapomeňte oddílová trička   

(novačky jednobarevné, tmavě modré tričko). Vede Káťa 
13.12. Korálkování, s paní Motýlovou se naladíme na předvánoční náladu při  

vytváření ozdob z korálků. Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 
16-17:30  

15.-17.12. Vánoční výprava, s Vlaďkou do Lnář. Cena bude přibližně 200Kč  
(doprava, topení, večeře), přesněji se dovíte tu na oddílovce přímo od  
Vlaďky. Tato výprava bude zlevněná o přebytek, který zbyl z podzimnin.  
s sebou: krom teplého oblečení, přezůvek, karimatky (Světlušky nemusí), 
jídla+pití a jinačích obvyklých věcí hlavně nezapomeňte:  

 dobrůtky pro zvířátka, kterým v lese ozdobíme stromek, aby měli co 
dlabat (mrkev, jablíčka, piškoty, pečivo, sůl… a jiné pochutiny) 

 dobrůtky pro sebe: trochu domácího cukroví na ochutnání 
 svíčku, třeba i prskavky nebo hudební nastroj, a zásobu koled 
 je už v našem oddílu zvykem udělat si v sobotu malý Štědrý večer, ale 

protože 16.12 Ježíšek nechodí a bez dárečků by to prostě nebylo ono, tak 
si na Ježíška zahrajeme a dárečky si dáváme navzájem. V klubovně už visí, 
kam se zapište všichni, kdo jedete, aby bylo vidět, kdo všechno jede a pro 
koho tedy dárečky dělat. 

20. 12.  Promítání filmu, tak teď už se vážně stalo tradicí promítání nějakého  
pěkného filmu na konec roku. Tentokrát bude schůzka v Sedmidomkách a  
pro všechny od 16 do 18, tak to nepopleťte.  

3.1. 2007 Novoroční Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v Sedmidomkách  
 
Náhled programu na leden-únor: 
13.1. MU+PPS (pro neznalé Mistra Uzlování a Praha plná strašidel) 
14.1. brigáda – zase po čase bychom mohly trochu pouklidit v klubovnách...  
27.1. výprava 
10.2. výprava 
19.-25.2. v době jarních prázdnin plánujeme Jarniny 
 
 
 
Prosincoví oslavenci 
V prosinci máme jen oslavenkyně, takže nadpis je vlastně špatně, ale vždycky byl 
napsán takhle, tak ho necháme.. A kdože slaví? Prvního prosince již oslavila 18 
narozeniny Elíza, 12.12. bude Kátě 17 a poslední oslavenkyně je 21. prosince 
Zita, které bude ten den přesně sedm. Gratulujeme a přejeme všechno nej..


