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Zvadlo – Cesta statečných 
 

Sněhu po kolena, silný mráz… Nehostinné podmínky, avšak skupinka lidí 
kráčí krajinou vstříc novým zážitkům. Jsou to silní a stateční bojovníci, 

kteří se vydali do lesů, aby vyzkoušeli, kde jsou hranice jejich možností.. 
 

Ano, o tom je cesta statečných. Tradiční oddílová akce, na kterou vás 
zveme. Vypravíme se do Andělského údolí u Starého Města, kde měl již 
několikrát náš oddíl tábor. Zahrajeme zde nějaké hry, uvaříme si polévku 
a čaj, ale hlavně se pokusíme přežít. Tentokrát nebude polévka soutěžní, 
budete si připravovat pouze polévku ze sáčku, abyste se zahřáli a 
vyzkoušeli si vaření v drsných podmínkách. 
 

Sraz: 11. února v 9 hod na nádraží 
Návrat: v 17:06 opět na nádraží 
 

S sebou:  
- pořádné zimní oblečení a obuv (bude zima a sníh) 
- 40 Kč na vlak (zbytek se hradí z oddílové kasy) 
- jídlo a pití na celý den 
- vařič na pevný líh a líh 
- cancák, KPZ, zápalky, nůž, lžičku 
- polévku v sáčku (na přípravu vlastní polévky bude zima) 
 
 

Šifra za 8 bodů – řešení odevzdej v sobotu 
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●   ●   ●           

Ahoj kamarádi! 
To nám to venku pěkně mrzne, co? Já jsem 
spokojený, protože je to skoro jako u nás na 
Antarktidě, odkud pocházím. Myslím, že je to 
ideální počasí, abychom mohli uspořádat akci 
jen pro silné a statečné… 
      Pan Lex 



 

 
 

Zimní olympiáda – jaká byla? 
Opravdu se nám povedla. Závodníků dorazilo spoustu, 
až jsme museli některé disciplíny vynechat, ale i tak se 
všichni určitě vyblbli. 
 

  
 

Příspěvek do oddílu 
Někteří z vás ještě 
nezaplatili příspěvek do 
oddílové kasy. Letos jsme 
jej stanovili na 200 Kč. 
 

Šifrování – velký polský kříž 
Základem této šifry je následující tabulka: 
 

 

Jednotlivá písmena pak zapisujeme takto: 

1. Vyhledáme si písmenko v kódovací tabulce 
2. Obkreslíme tvar rámečku kolem něj 
3. Uděláme tečku na místo, kde se písmenko 

v rámečku nachází (nalevo, napravo či do středu) 

Je to velice jednoduchá šifra. Slovo „AHOJ“ vypadá 
potom takto: 

●  ●  ●  ● 

Výsledky  bodování 
za měsíc leden 
 
Jméno Body  Místo 
Gabča 65 1 
Prokop 54 2 
Vítek 54 2 
Kris ťa 52 3 
Aidam 51 4 
Vašek 49 5 
Áďa 46 6 
Terka 46 6 
David 43 7 
Olda 43 7 
Sabča 43 7 
Ondra 40 8 
Kačka 39 9 
Klárka 38 10 
Adam 36 11 
Zuzka 34 12 
Adam III. 32 13 
Arnošt 31 14 
Máček 28 15 
Darin 23 16 
Barča 22 17 
Jéňa 22 17 
Marťa 20 18 
Anežka 19 19 
Honza 14 20 
Denis 0 21 
Nanu 0 21 
Romča 0 21 
Verča 0 21 
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