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ŽIVÁČKOVINY 

Prosinec 2011 

Časopis prvního oddílu Života v Přírodě ZS ,,PCV“ 

Živáčkoviny 

John 
Buď zdráv Ty, co právě třímáš v rukou toto nejnovější, nejúžasnější, 

nejdokonalejší, nejvtipnější, nejšílenější a zkrátka nejlepší číslo Živáčkovin! 
 

Ač se Ti to možná nezdá, držíš v rukou Vánoční speciál, který není až tak 
speciální svým obsahem, jako dobou, ve které právě vychází. A to je čas Vánoc! 
Proto se již nezdržuj čtením těchto řečí o ničem, prolétni rychle celý obsah a začni se 
okamžitě věnovat Vánočnímu veselí! Nebo se pěkně usaď, uvař si horký čaj a ukaž 
se jako civilizovaný člověk, který má pochopení pro trochu profesionální literatury. 
Ať se Ti Živáčkoviny líbí a… veselé Vánoce!!! 

No a na závěr Živáčkovin je tu nový operativní plán. Jsou v něm všechny akce na 
druhé pololetí tohoto roku. Pořádně si je zapiš do diáře! A zkus si podle nich naplánovat 
další aktivity. Rodinné návštěvy jdou půl roku dopředu taky naplánovat a tedy přizpůsobit 
oddílu. Tak ať nás jezdí na akce co nejvíc.  
 V plánu akcí je oproti loňskemu roku také pár změn. Třeba jarní výpravu jsme 
nemívali, ale není nad čistě oddílové výpravy . Pro gardu je v létě nachystaná speciální 
akce, na kterou v plánech skutečně myslete, protože bude stát za to. 
 
DATUM   AKCE   VEDE 
14.1.2011  Zimní akce  Julča 
5.-11.2.2012  57. Zimní expedice  Ondra D. + Šudan/John 
25.2.2012  Dračí smyčka  Tom 
16.-18.3.2012  Jarní výprava  Julča 
5.-9.4.2012  Jarní pochod  John 
21.4.2012  Setonův závod  John 
11.-13.5.2012  Květnový pochod  Julča 
2.6.2012   Výlet   Tom 
15.-17.6.2012  Spol. voda ZS  Tom 
23.6.2012  Akce pro gardu  Tom 
1.-21.7.2011  60. letní expedice  Honza C. 
 
 

No a bez Garfielda by to nebyly Živáčkoviny… 
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SNĚM ZS 

V sobotu 12.11. proběhl 58. sněm Zeměpisné 

společnosti. Zvolili jsme si nové členy rady, 

schválili plán činnosti na další rok a potom se už 

jenom bavili. Někteří z KV hráli divadlo o celé 

historii Zeesky, patlali jsme obrazy a jako 

tradičně tu byla i spousta jídla a pití. 

No a jak to dopadlo s letošní radou a 
vedoucími? Kdo radu nezná, tak si pořádně 
přečtěte, kdo vlastně Zeesku letos povede a 
nejlépe si to i napište do deníků. Tady to je: 
 

- Vedoucí ZS: Martin Hlavoň 
- Předseda ZS: Zuzana Nečasová 
- Praporečník: Šimon Andresek 
- Kronikář: Peťa Koláčková 
- Hospodář ZS: Jan Kačer 
 

1.oddíl 
- vedoucí: Tomáš Cimr 
- předseda: Markéta Rokytová 
2. oddíl 
- vedoucí: Tomáš Venclíček 
- předseda: Lenka Zemanová 
3. oddíl 
- vedoucí: Jiří mičánek 
- předseda: Mirek Maloň 
4. oddíl 
- vedoucí: Roman Hruška (Kivi) 
- předseda: František Urban 
5. oddíl 
- vedoucí: Jan Cimr 
- předseda: Adam Jelínek 
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6) V Maďarsku se pod ubrus, jako symbol vděčnosti hospodáře a s 
přáním dobré úrody napřesrok, ukládá: 

a. Pár zrníček obílí a chomáček sena 
b. Rybí šupina 
c. Maďarská klobása 

Posledních pár otázek z trošku jiného soudku… 

7) Jaká byla nejnižší teplota zaznamenaná 

 v Rusku o Štědrém dni: 

a. -21°C 

b. 0,5°C 

c. -48,5°C 

8) Jak dlouho trvá advent? 

a. 20-25 dní 

b. 22-28 dní 

c. 29-30 dní 

9) Kolik otázek jsi bezpečně věděl/a? 

a. 0 

b. 1 

c. -1 

Pokud k poslední otázce nenabízím pravdivé možnosti, tak se omlouvám a 

podceňoval jsem vás. Jinak pravdivé odpovědi se dozvíš u Toma. A jestli jsi 

neměl/a správně aspoň 4, tak doporučuji začít zjišťovat něco o Vánocích, 

bylo to přece jednoduché… 

Krásné a hlavně klidné prožití Vánoc ti přejí všichni kamarádi z 1. Oddílu. 
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PODZIMNÍ VÝLET 
 

Na podzimní výlet jsme se vydali na 
Babí lom. Trasu pro nás nachystala Julča, ale 
jinak měla celý den na svědomí garda 
našeho oddílu. A ti se tohoto úkolu zhostili 
vskutku svědomitě. Sotva jsme vystoupili 
z vlaku, přišli k nám dva cizinci. Mluvili 
neznámou řečí a až ze zašifrované zprávy 
jsme se dozvěděli, že jsou z jiné planety a 
hledají někde jejich rozbitý talíř. Po cestě 
nás několikrát napadli nepřátelští ufoni z 
jiných planet, ale pokaždé jsme ze střetu 
nějak vybruslili… 

Již tradičně nám na Podzimní výlet 
napadl sníh, takže zdaleka největší úspěch 
měla jedna obrovská koulovačka u 
rozhledny, kde tedy promrzli i ti, kteří do té 
chvíle byli jakž takž v suchu:) 

Všichni jsme ale rozmrzli na 
návštěvě u Julči, kde jsme si dali horký mošt, 
pro zájemce i čaj, který přišel všem velmi k 
duhu. Potom se už ale začalo stmívat, proto 
byl nejvyšší čas naskočit na vlak a jet zpátky 
domů. 
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Inu, aby to nebyl Vánoční speciál jenom tak, z redakce je tu pro vás 
připravený…  

VELKÝ VÁNOČNÍ KVÍZ 
…aneb jak slaví Vánoce ve světě… 

 

1) Kdo nosí dárky v Guatemale? 
a. Santa Claus 
b. Papai Noel 
c. Děda Mráz 

2) V Číně se z Ameriky převzatý Santa Claus oběvuje často v podobě 
stařečka, kterému se říká: 

a. Bum Ting Ťáp 
b. Tai Min Dun 
c. Dun Che Lao Ren 

3) V Estonsku dostávají děti dárky: 
a. Do ponožky zavěšené nad oknem 
b. Pod stromeček 
c. K posteli, ve které spí 

4) Ve Finsku naděluje dětem dárky Joulupukki, je to postava oblečená 
do: 

a. Vlčího kožichu a medvědích rukavic 
b. Červeného kabátu s rolničkami 
c. Kozlí kůže a sobolích palčáků 

Cha! Přítvrdíme, abyste to neměli tak jednoduché… 

5) V Anglii dostávají děti dárky ráno, 25. Prosince. Tomu dni se říká: 
a. Christmas Eve 
b. Thank’s giving day 
c. New years day 
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VÁNOČNÍ VÝPRAVA 
 

Nuže i poslední výprava tohoto roku je 
za námi! Sice se nás nesešlo moc, ale o 
to větší pochvala pro ty, kteří přišli. 
Vyjeli jsme do vesnice Lubná, kousek za 
Poličkou. Víc se dočtete v článku, kteří 
redaktoři živáčkovin napsali ve vlaku po 
cestě domů. 
 
PÁTEK             (Červo) 
…Končně Vánočka, už minule nebyla 
kvůli malé účasti. Teď už ale Vánočka 
je! Sice nebyl sníh, ale výlet se mi 
opravdu líbil. Tak tedy začnu pátkem. 
Sraz byl jako vždy na hl. nádraží v 15:30. 
Celá cesta trvala asi 3 hodiny a s 
autobusem dalších 20 minut. Když jsme 
dojeli do Lubné, našli jsme školu a tam 
jsme se zabydleli. Pak jsme se šli 
navečeřet a udělat těsto na perníčky. Až 
bylo těsto hotové, tak jsme ho dali do 
ledničky. Pak jsme si zahráli hru „Zlaté 
ostrovy“ a šli spát. 
 
SOBOTA            (Kačka a Onyš) 
Ráno jsme vstali a nasnídali se. Sbalili 
jsme se na výlet a vyrazili zdobit 
stromeček pro zvířátka. O kousek dál 
jsme stavěli bunkr, kde se odehrála 
bitva. Půlka byla v bunkru a vedoucí 
před ním. Až jsme všechny postříleli, 
tak jsme se vyměnili. Pak jsme šli zpátky 
do školy a po cestě jsme si dali oběd. Ve 
škole jsme vykrajovali perníčky.  
 
 

Pak jsme je ozdobili a upekli. Hráli jsme 
hru, že jsme museli zachránit Potkyšáka 
(Johnův potkan – pozn. red.) na ledě.  
Potom jsme si zahráli stolní hokej a 
následovaly další hry. Měli jsme v celé 
budově najít určené věci a pak jsme šli na 
Vánoční trhy, kde jsme rozdávali 
perníčky. Ve škole jsme pak hráli hru, že 
jsme měli svázané nohy a chodili jsme pro 
papírky. Na nich bylo napsané zvíře 
(většinou) a když jsme šli zpátky, museli 
jsme vydávat ten zvuk toho zvířete. Po 
večeři jsme zpívali a pak jsme šli spát. 
 
NEDĚLE  (Vlasáč, Old Shatterhand, Lucka) 
Ráno jsme vstali až o půl deváté. Všichni 
jsme odmítali vstát z našich vyhřátých 
spacáků. Když nás konečně dostali ven, šli 
jsme na snídani, na kterou byla paštika. 
Potom jsme uklízeli školu. Když jsme ji 
uklidili, tak jsme vyšli ven rozhlédnout se 
po okolí a udělat výzkum. Po návratu 
jsme si šli zahrát stolní hokej. Na oběd 
byly fazole, které uvařil náš kuchař Johny. 
Potom už byl nejvyšší čas jít na autobus, 
který nás zavezl do poličky, odkud jsme 
jeli vlakem do Brna. 
 
Sečteno a podtrženo, výprava se nám 
vyvedla, počasí bylo nádherné…a hodně 
se o to zasloužili všichni, kteří jeli. 
Nezbývá se než ptát, proč nás na Vánočky 
jezdí tak málo… 

- Vychechtaná Lucka a perníčky - 

- zdobení stromečku pro zvířáka - 
- útočný tým KV - 

- naše výtvory - 

- redaktoří v práci - 
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