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ŽIVÁČKOVINY 

Listopad 2011 

 

Časopis prvního oddílu Života v Přírodě ZS ,,PCV“ 

Živáčkoviny 

JE TU LISTOPAD! 
 
Vítej u čtení dalšího čísla oddílových Živáčkovin! Lesy žloutnou, začíná být 
pěkná zima a ve škole se začínají blížit čtvrtletky. A ani v oddíle se toho 
neděje málo. V tomto čísle na tebe čeká Orientáční běh, Podzimní pochod, 
něco o celoroční hře a další články. Tak hurá do čtení! 

Potom jsme se pomalu vraceli zpátky do Starkova. Po večeři jsme si zahráli 
na celebrity. 
 
NEDĚLE (Ondra) 
Ráno byla opět ranní píseň a k obědu pomazánkové máslo. Pak jsme se 
balili a kdo byl sbalený tak šel uklízet a pak jsme hráli hry. Šli jsme 5 km do 
Starkova na nádraží a odtam do vlakem do Brna 
 
Na podzimáku byli: Ondra, Honzík, Kačka, Verča, Makyša, Eli, Sofi, Vojta, 
Vlasáč, John, Julča, Tom, Šudan a Řepa 
 
DALŠÍ FOTKY Z PODZIMNÍHO POCHODU jsou na oddílových stránkách a 
v našem fotoarchivu na: http://zivacci-foto.rajce.idnes.cz/ 

A NA ZÁVĚR GRAFIELD… 
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ORIENTAČNÍ BĚH PTO 
8. 10. 2011 

 
 Na orientačním běhu se nás letos sešlo osm a ukořistili jsme hned 
několik medailových pozic! Zkrátka jsme dobří! Honzík ve své kategorii 
vyhrál, Ondra se umístil jako druhý, Onyš jako třetí a Kačka jako pátá. Verča 
s Makyšou skončili na 10 a 11 místě. To si zaslouží velkou gratulaci :-) 
 
Čekání na výsledky jsme si zkrátili menším výletkem, díky kterému jsme 
vyhlášení dokonce prošvihli, ale výsledky na nás čekaly na schůzce. Počasí 
jsme měli typicky orienťákové, tak třeba to za dva roky pro jednou vyjde. 
 
Na orienťáku byli: John, Julča, Makyša, Verča, Honzík, Kačka, Ondra, Onyš 

Potom jsme šli podzemím do 
srubu Můstek a tam prohlídka 
skončila. Pak jsme šli na srub 
Jeřáb, který byl výjmečně 
otevřen, zde nebylo nic 
zajímavého krom spisu 
sloužících vojáků. Poté jsme 
šli na vybavený srub Březinka, 
který se nám líbil nejvíc. Byly 
tam veškeré zbraně i s 
kanonem. Pak se šlo do 
Náchoda na vlak. Ze Žďáru na 
Metují potom do Starkova. Po 
večeři byla Drakova 
vědomostní hra a večerka. 
 
SOBOTA (Kačka + Červo) 
Po ranní písni a snídani jsme 
se sbalili a vyrazili na náměstí 
ve Starkově. Autobusem jsme 
dojeli až k místu, které jsme 
chtěli pořádně prozkoumat. 
Rozdělili jsme se na oddíly a 
vyrazili každý jiným směrem. 
Šli jsme se podívat na skály. 
Viděli jsme například Starostu, 
Milence, Starostku, 
Krakonošův zub a další. 
Cestou jsme si dali oběd a 
svačinu a pokračovali k 
lodičkám. Když jsme na nich 
pluli, potkali jsme i několik 
dřevěných postaviček.  
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PODZIMNÍ POCHOD 
 

STŘEDA (Honzík) 
Ve středu jsme měli sraz a jeli do 
Adršpašských skal. Cesta trvala 
dlouho a pak jsme dojeli. Pak 
jsme šli asi 5 km do tělocvičny, 
tam jsme se vybalili a byla 
večeře. 
 
ČTVRTEK (Sofi + Makyša) 
Ráno jsme velice brzo vstali. Po 
snídani jsme ihned vyrazili na 
vlak. Ten nám bohužel ujel tak 
jsme vyrazili do Ostaše. Viděli 
jsme různé skály. Největší 
aktrakcí byl Kočičí hrádek. To 
bylo skalní bludiště s různými 
puklinami, které jsme celé prošli 
a potom vyyrazili domů. Šli jsme 
okruhem do osady Ostaš a 
potom zpátky do školy. Večer 
jsme si pouštěli film Jak dostat 
tatínka doi polepšovny a po 
filmu hurá spát. 
 
PÁTEK (Eli + Vojta) 
Po ranní písní a snídani jsme 
vyrazili na pevnost Dobrošov. 
Byly tam tři největší sruby 
,,Zelený," ,,Můstek," a ,,Jeřáb." 
Nejdříve jsme si prohlédli srub 
Zelený s paní průvodkyní. 

  

CELOROČNÍ HRA… 
…ANEB STAVÍME STROJ 

ČASU! 
 
Na začátku roku jsme nalezli 
šifrovanou zprávu, rozstříhanou na 
malé kousky. Poté, co se nám ji 
povedlo složit, jsme ji nechali 
dopravit do výzkumné laboratoře, 
kde odborníci zprávu vyluštili a 
následně přepsali. Ti nám také řekli 
velmi zajímavou věc. Podařilo se 
nám najít totiž opravdu starý vzkaz 
psaný samotným Leonardem da 
Vincim! Píše v něm, že jako 
mladému muži, se mu téměř 
podařilo zhotovit stroj, který dopraví 
člověka na jiné místo v libovolný čas. 
Chybělo mu však  

několik součástek, proto stroj rozložil a rozházel po celém světě. Protože ale 
na smrtelné posteli svého činu litoval, zanechal vzkaz a návod budoucím 
generacím. Ostatně na druhé stránce si můžete tuto doslovnou kopii zprávy, 
kterou jsme nalezli, přečíst. 

Pro letošek tedy pátráme po zmizelých součástkách, které kdysi 
třímal v rukou samotný Leonardo da Vinci. Přestože jsme bohužel přiložený 
návod zatím nenalezli, věříme, že jakmile se nám podaří sehnat všechny díly 
bájného stroje, na vyráběcí postup už přijdeme sami. 

 
Proto hodně štěstí! 
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Zde naše redakce přikládá již zmiňovaný dopis: 

Pokud čteš tento dopis, jsem já již pravděpodobně mrtvý. Mé jméno je Leonardo da Vinci, slavný a 

uznávaný malíř a vynálezce. Za svůj krátký život jsem namalovat mnoho velkolepých obrazů, 

ale také zhotovil mnoho úžasných strojů.  Žil jsem dobrý a poctivý život. Však nyní, když jsem již 

stár a nemocen, snažím se napravit skutek, kterého opravdu lituji. Skutek, kterým jsem připravil 

celý svět o ten největší zázrak.  

Byl jsem mladý, když jsem zhotovil onen stroj. Stroj, který byl schopný přemístit člověka na jiné, 

třeba tisíce mil vzdálené, místo, v naprosto jiný čas. Pomocí tohoto stroje mohl člověk sledovat 

své předky, mohl sledovat celou historii našeho světa. Mohl by měnit dějiny, mohl by změnit 

svět, zachránit nevinné, kteří ve zbytečných válkách o moc a území, přišli o svůj život.  

Byl jsem však příliš pyšný na svoji práci. Můj stroj totiž nemohl fungovat bez jediné, poslední 

součástky. Tu se mi ovšem nikdy nepodařilo sehnat. Tehdy jsem celý stroj rozebral a jeho 

jednotlivé části jsem rozházel po celém světě s myšlenkou, že pokud nemohu mít stroj času já, 

nebude ho mít nikdo. Až nyní, na smrtelné posteli vidím svoji chybu. Proto jsem se rozhodl 

zanechat tento dopis. K němu přikládám návod, jak stroj času zhotovit. Součástky k němu, jsou 

však za ta léta ztracené v davech lidí, místech, na která dnes již člověk nevkročí a toku času. 

Nevím, zda dokážete tento úkol splnit, zda budete mít dostatek sil a odhodlání dokončit mé dílo a 

zachránit moji čest. Přeji vám všem, kteří se alespoň pokusíte, mnoho štěstí. Budete ho jistě 

potřebovat. 

 

Leonardo da Vinci 

 

 

A JAKÉ JSOU LETOS SKUPINKY DO HRY? 
 

Skupinky do hry jsou letos 3. Tři týmy snažící se co nejdříve postavit 
stroj času, poprat se se všemi problémy, které s tím souvisí a získat pro svou 
stavbu co nejvíce součástek. 
 Protože skupinky ještě nemají jména, tak abychom některé 
nekřivdili a neoznačovali ji jako druhou :o), tady to je: 
 
Skupinka 1 
Červo, Eli, Sofi, Vojta, Honzík 
Skupinka A 
Vlasáč, Ondra N, Lucka, Denča, Old Shatterhand 
Skupinka 1a 
Makyša, Onyš, Kuba, Ondra B, Kačka, Verča 
 

POKYNY NA SNĚM ZS 
 

Blíží se k nám tradiční sněm Zeměpisné společnosti 
u příležitosti výročí založení ZS. Tedy vlastně narozeniny 
zeesky. Proto nás čeká samozřejmě nějaká oslava, 
vyhlašování hodnosti, volba nové rady a další program. 
Celá akce se bude odehrávat v Lužánkách. 

 
Sraz: 14:00 v Lužánkách 
Návrat: 17:00 tamtéž 
S Sebou: 50 Kč, přezůvky, propisku 
 

 
Informace naleznete také na oddílových stránkách, nebo u 

Toma (773116299) 
 


