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O podzimním pochodě se (snad) 

dozvíš víc z komixu. Díky drobné 

nehodě jsme první dva dny šli 

spolu se čtvrtým oddílem, který 

neměl svoje vedoucí, aspoň nás 

bylo víc a mohli jsme si tak 

zahrát více her. První noc jsme 

přespávali ve vesnici Oldřiš a 

stihli jsme kromě odpoledních 

hrátek s Vikingy i zpívání a noční 

hříčku. 

Druhý den jsme vyrazili s baťohy 

do vesnice borová. Když jsme 

tam večer došli, zjistili jsme, že 

třetí oddíl, kterýž tu spal před 

námi nám schoval klíče a my je 

museli najít pomocí šifer které 

nám místo klíče nechali u dveří. 

 

 

 

Další den jsme pokračovali vlakem 

do Poličky, kde jsme potkali ostatní 

oddíly, se kterými jsme si zahráli 

velkou hru po městě. 

Poslední den jsme už jenom vyrazili 

kousek za Poličku uvařit si obídek a 

potom jsme se vydali šíleně 

přeplněným vlakem zpět do Brna. 
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Sněm ZS 
Letos na sněmu jsme jako každý rok otevírali výstavu, na které jsme 
pracovali na schůzkách, volila se rada a dívali jsme se na videa, která jsme 
natočili na podzimáku. Jestli si to ještě pamatujete, tak to naše vyhrálo, 
takže ještě jednou UMÍ!!! 
 

Jako každý rok se na 

sněmu volila nová Rada ZS 

a my v ní máme hned dva 

zástupce z oddílu. John se 

stal předsedou ZS a jako 

předseda našeho oddílu 

byla zvolena Verča. 

Rada ZS pro rok 2010/2011 
Vedoucí ZS ……………………………..Martin Hlavoň 
Předseda ZS……………………………Jan Johny Švábenský 
Předseda 1.odd. …………………....Veronika Leščinská 
Předseda 2. odd. ………………….…Anna Nešporová 
Předseda 3. Odd. ……………………Petra Koláčková 
Předseda 4. Odd. ………………..….Zdeněk Brýdl 
Předseda 5. Odd. ………………..….Jáchym Jelínek 
Praporečník ……………………………Mirek Maloň 
Kronikář ………………………………….Barbora Klimentová 
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 Podzimní výletek 
Mrzlo až praštělo, místo do pralesů jsme se nakonec vypravili na severní 
pól si všichni, kteří našli odvahu i za tohoto počasí s námi vyrazit, zaslouží 
velikou pochvalu a taky nějaké ty fazole. 
Na závěr výletu jsme zašli do hospody na čaj a když jsme rozmrzli, složili 
jsme o celém výletě báseň, tak tady je:  
 
ráno když se rozbřesklo, 
něco se tu zalesklo. 
O co by jen mohlo jít? 
V pralesech je čerstvý sníh. 
 
Padá, padá, padá sníh, 
na severní pól chcem jít. 
A tak kašlem na pralesy, 
na severu cíl je kdesy. 
 
Johny neví kam má jít, 
chodí pořád v kruhu, 
měl by mapu s sebou mít, 
já ho asi... 
 
Přes závěje přes výmoly, 
blížíme se k cíli. 
Už jsme řeku překonali 
dochází nám síly. 
 
Tučňáci nás zabíjejí, 
my je zabít nemůžem, 
na vysněnou kótu ale, 
koulema si pomůžem. 
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Časopis prvního oddílu Života v přírodě ZS „PCV“ 
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TENTOKRÁT SE SUPERKOMIXOVOU PŘÍLOHOU :-) 
 
Vychází nám další Živáčkoviny. A tentokrát jsou opravdu 
přeplněné akcemi, které už máme za sebou. Když tak počítám, 
tak je to Podzimní pochod, Sněm ZS a Podzimní výletek, takže je 
určitě na co se těšit! 
 

OPERATIVNÍ PLÁN NA DRUHÉ POLOLETÍ 
 
Taneční podložky...............12.2. 2011 
Výlet do akvaparku.............26.2. 2011 
Zimní expedice...................13.- 19.3. 2011 
Vlečka.................................26.3. 2011 
Setonův závod....................14.5. 2011 
Jarní pochod........................21.- 25.4. 2011 
Květnový pochod.................6.- 8.5. 2011 
Sraz PTO............................27.-29..5 2011 
Závěrečná výprava.............16.-18.6. 2011 
 

Garfieldův koutek 

  

 


