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PPoolloolleettkkyy  
 

Den se se dnem sešel a pololetní 
vysvědčení už máme v kapse. Ty stateční 
a zlost rodičů přeživší odjeli na pololetky 
do Žďáru nad Sázavou. Původně to mělo 
být i s běžkami, ale sníh si udělal 
prázdniny. Asi někde v teplíčku. 

Odjezd z Hlavního nádraží, pár 
přestupů a uvítala nás obrovská a krásně 
zařízená škola s milým panem školníkem. 
Ten nám zapůjčil míč a večerní program 
mohl vypuknout! Pečlivě vybraní námořníci 
pod vedením kapitána (na jméno si 
bohužel nemůžu vzpomenout ☺ ) se vydali 
na Grónsko. Cílem bylo objevit poklad, ale 
nakonec jsme našli kapitánova kamaráda, 

který se nám pak za záchranu bohatě 
odměnil. Během našeho putování jsme 
viděli obrovské zamrzlé louže, které jsme 
se pokoušeli rozbít, některé úspěšně, 

některé ne. Velmi pozoruhodné byly sochy 
z neznámého materiálu, které stavil nějaký 
místní umělec. Například vzácného 
Hamroně, popřípadě veselého mamuta, 
kterého ihned osedlal Ajdam. Ostatně fotky 
z této napínavé akce jsou na internetu. 
Také jsme navštívili nádherný poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
V neděli jsme výlet zakončili v cukrárně, 
kde jsme doplnili potřebnou energii, snědli 
v tělocvičně gulášovou polévku a vyrazili 
vstříc uklidněným maminkám a tatíkům 
zpět do Prahy. 

Gizela 

JJaarrňňáákkyy  
 

Kde mám ty boty, teď tu byly. Ještě 
ručník,čepici a rukavice a mám to snad 

všechno. Doufám, 
že tu tašku zapnu. 
Jo, povedlo se, 
beru lyže a hurá 
ke klubovně abych 
ten odjezd na 
jarňáky stihla. Už 
se blížím, už vidím 
Péču: “Ahóóój”. 
Jsou tu všichni a 
dokonce i 
mikrobus, tak 
naložit, nasedat a 
jede se. Teda 
jedem celkem 
dlouho a sníh 
žádnej, snad když 
dojedem do hor, 
bude tam. Hm, tak 

jsme v horách, sněhu málo, ale co, na 
sjezdovce je a to nám stačí. Alespoň si 
můžeme dobře prohlídnout chatu. Jé, ta je 
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pěkná. Dva velký pokoje, jeden bude pro 
holky a druhej pro kluky. Dole pěkná 
jídelnička a kuchyňka, no to se nám to 
bude dobře vařit a znáte to: kde se dobře 
vaří, tam se dobře daří. Prohlédnuto, 
celkem vybaleno, tak se snad půjdem projít 
ať poznáme i okolí. Cestou okolo 
sjezdovek jsme měli příležitost  si je 

prohlédnout zblízka. Pravda, občas nějaká 
louže. Mě to nezastrašilo a ostatní taky ne. 
Ještě půjdem kousek na hřeben a 
tam si sněhu užijem. Není tu jen 
sníh, je tu i led. Ideální na zimní 
radovánky, ale pozor, led klouže. 
Seběhneme kopec dolů a už 
vidím zase chatu. Ták, pěkně do 
teplíčka, k večeřičce všemi 
milované lečo. Pak si přečtem 
táborový řád a hajdy na kutě. 
Ráno budíček a jde se na lyže. 
Máme tři lyžařská družstva: 
koktejly, slunečníky a začátečníky. 
První den to jde ztuha, musíme 
být opatrní a trošku se rozjezdit.V 
jednu kráčí obídek až na 
sjezdovku, dobrej chlebík se sekačkou. 
Odpolední lyžování uteče jak voda a jde se 
domů.Vůbec jsem si cestou tam nevšimla, 
že chodíme okolo oveček, které mají 
dokonce jehňátko. Dneska už je večerní 

program, trochu her a dobrou noc. Dneska 
máme lepší sníh. Už nám to i jezdí, radost 
na nás pohledět.Teď ještě véča, program, 
postýlka a zítra se jde na běžky. Je to 
spíše procházka s běžkami, ale dorazili 
jsme na parádní přehradu a regulaci 
vodního toku v podobě kameného 
rybníčku. Jupí, já vidím sníh. A spoustu. 

Tak to rovnou dáme 
závody. Ještě si zahrajeme 
na babu na běžkách a 
jedeme k domovu, 
abychom to nějak stihli. Pak 
tu máme další dva dny 
sjezdového lyžování a… to 
je překvapení, máme tu jen 
samé zlepšení. Radost 
pohledět. A v pátek se 
pojede do Liberce. Kdo 
chce, může jít na Ještěd. 
Nevím jak vy, já jdu do zoo. 
Je to super, žirafy, pandy a 
hlavně bílí tygři. No řeknu 
vám, stálo to zato. Dneska 

máme večer deskových her a zítra budeme 

řešit to samé co na začátku, jako kam 
s ručníkem (bude se balit). Naložíme 
mikrobus a zpátky domů k maminkám. Ale 
musíte uznat, že to bylo dobrý, co? 

Jana 
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CCoo  ssee  dděějjee  nnaa  LLeettnnéé  
 

Vítejte. Dostal jsem žádost o objasnění 
letenské díry a proto tedy 
tento článek bude o ní. 

Prosím vás, na 
Letné, jak mnozí z vás 
možná zaregistrovali, 
vzniká obrovský kráter. 
Ten se nijak netýká 
základů zeleného 
"blobu", jímž bych ani 
nechtěl ucpávat řádky 
mého článku. Jedná se o 
stavební jámu budoucího 
silničního napojení na 
tunel Blanka. Ten bude 
tvořit část městského 
okruhu (MO) a bude 
veden od Malovanky, 
pod Výstavištěm a 
Stromovkou do Tróje a 
právě na Letné do něj bude možné 
obousměrně vjet i vyjet. Ta jáma, kterou na 
Letné lze v dnešních dnech vidět, je sice 
velká, ale bude z důvodu postupujících 

stavebních prací ještě větší. To proto, že 
na druhé straně ulice Milady Horákové 
bude druhý výjezd a tak se jáma rozroste 
ještě více do vozovky. Samozřejmě po 
dokončení stavby bude jáma z většiny 
zahrnuta a zbudou jen 2, už ne tak 
obrovské výjezdy. Přesné rozložení 

jízdních pruhů během stavby nevím. Jisté 
je ale to, že pro automobily bude Letná 
kolem stadionu průjezdná jen ve směru 
Sparta�Hradčanská a v opačném směru 

budou auta jezdit tzv. "jižním koridorem"-to 
je ta silnice, kterou nyní vytvořily stavaři 
napříč letenskými sady. 

A teď ke tramvajím. V průběhu května 
bude zcela 
uzavřena trať od 
Strossmayerova 

náměstí až ke 
Špejcharu. V 
době této 
uzavírky se bude 
opravovat trať v 
úseku Stross. 
náměstí-Sparta a 
navíc se bude v 
místech dnešní 
zastávky Sparta 

budovat provizorní konečná, kde budou po 
následujících cca 6 let, co se bude tunel 
kopat, končit tramvaje (nejspíše linky 1 a 
8). V době tramvajových výluk bude Letnou 
obsluhovat náhradní autobusová doprava 
(pravděpodobně linka X-1) v trase 
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Hradčanská-Sparta(+Stross. nám v době 
výluky Stross. nám.-Sparta). A pokud jste 
se v tom ještě nezamotali, můžete 
pokračovat ve čtení. Do této dopravně 
náročné situace se ještě 2x za dobu 
výstavby letenské jámy přeruší provoz 
tramvají v oblasti Hradčanské, Pražského 

Hradu a Prašného mostu z důvodu oprav 
tratí. Tedy hrozí situace, že Dejvice a 
"šestka" budou bez přímého napojení k 
tramvajové síti. Tato 
informace je však dosti 
vzdálená a málo 
podložená. Ještě jedna 
výluka zaviněná 
stavbou MO bude v 
létě v Tróji. Na pravé 
straně Vltavy zde bude 
Blanka vyúsťovat v 
blízkosti tramvajové 
trati Nádraží 
Holešovice-Trojská-
Hercovka (linky 14 a 
17) a bude potřeba, 
aby zde tramvaje na 
nějaký čas ustoupily a udělali místo pro 
jeřába Lůďu a míchačku Julču, pod 
vedením Bořka s Týnou (možná se přidá i 
traktor Václav). 

Víc toho zatím nevím a i tak si myslím, 
že budeme ještě všichni dost překvapeni, 
co se bude dít. Jakmile se něco dovím, 
nebojte se, že byste se to nedověděli. 

Ikarus 

FFoottkkaa  mměěssííccee……bbřřeezznnaa  
 

Že to na našich sjezdovkách 
vypadá všelijak, jste se mnozí 
měli možnost přesvědčit na 
jarňákách. Teď nemám na mysli 
ani tak sněhové podmínky, jako 
spíš častou neukázněnost 
některých lyžařů, kteří svou 
riskantní jízdou ohrožují sebe i 
své okolí. Letos však už horské 
službě došla trpělivost a vyhlásila 
únor měsícem bezpečných 
sjezdovek. 

Jen tak to vyhlásit by asi 
nestačilo, a proto byli povoláni 
zájemci z řad dobrovolníků, kteří 
byli pověřeni na pořádek na 

sjezdovkách dohlížet. Po vzoru úspěšných 
policejních akcí na silnicích byla celá 
operace označena jako Akce Hermann 

(pokud vám toto 
jméno nic 
neříká, napovím, 
že se jedná o 
křestní jméno 

slavného 
sjezdaře). A 
nyní se již 

dostáváme 
k hlavnímu 

tématu dnešního 
článku: shodou 
okolností se jako 

dobrovolník 
přihlásil tou dobou již horami znuděný 
Helut s vidinou nějakého zpestření. Jak 
vidíte na snímku, svého úkolu se zhostil 
velmi svědomitě a provoz na sjezdovce 
řídil lépe než mnohý dopravní policista 
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křižovatku. Dokonce si za účelem co 
nejlepšího zvládnutí situace opatřil 
fosforeskující nátěr hůlek. Ke své smůle 
však neměl šťastnou ruku při losování 
lokality – díky chybě v plánech na něj 
padlo dohlížení na již dva roky zrušenou 
sjezdovku. Ve svém zápalu si toho ale 
všiml až poslední den služby, takže o pocit 
dobře vykonané práce nepřišel.  

Marcel 

VVššuuddyybbuudd  VVššeezzvvěědd  
 

Všude jste 
byli, všechno 
viděli a chtěli 
byste i všechno 
vědět, ale 
nevíte? Tak to 
je článek právě 
pro vás. Neboli 
pro ty, kteří byli 
s námi na 
Pololetkách a na Jarňácích a 
viděli, ale zatím neví.  

Začnu tedy pololetkami, ty 
byly letos ve Žďáru nad 
Sázavou. Tam je ten zvláštní 
kostel na kopci- Zelená hora. 
Tak o něm něco málo- tak divně 
umístěný je proto, že je poutní 
(tedy putovalo se k němu ve 
svátek sv. Jana- a občas i jindy- 
při poutích byly hostiny v té 
vesnici pod kopcem a z toho 
vznikly ty naše známé poutě 

s atrakcemi). Ale nejdivnější je tvar kostela. 
Je to pěticípá hvězda, 5 hvězd se totiž 
objevilo nad Janem, když ho hodili do řeky, 
poté co ho umučili. Zajímavé je, že všech 5 
hvězd nad Janovou hlavou je vždy 
šesticípých. Mučili ho proto, že prý vyzradil 
zpovědní tajemství královny Žofie (pravé 
důvody byly ale politické). A svatým se stal 
proto, že po 300 letech od smrti, byl 
v lebce nalezen jazyk (který neshnil)- což 
bylo symbolem toho nevyzrazeného 
tajemství. (Držel holt jazyk za zuby až moc 

dlouho.) Vtipnou zajímavostí je, 
že okna kostela (v takzvaném 
slohu barokní gotiky) jsou zde 
inspirována nikoliv sepjatými 
dlaněmi, jak nás to učí ve škole, 
ale právě tvarem jazyka.  

(Pozor následující věta může 
být nechutná a prozradí 
tajemství.) 

Nu, a pak přišli v roce 1973 
moderní vědci a řekli, že to je 
„jen mozek se sraženou krví“ a 
nikoliv jazyk. Ale když našli ten 
jazyk v hrobě roku 1719, tak 
začali hned stavět právě 
tenhle kostel (architektem je 
Jan Blažej Santini-Aichl). A 
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proslavili tak Jana Nepomuckého ještě 
předtím, než byl svatořečen. Dneska je to 
tak slavná památka, že je zařazena do 
seznamu světového dědictví (UNESCO).   

Další výlet byl do Bedřichova 
v Jizerských horách. Jeho historie či 
zajímavosti se váží na jednu jedinou 
sklárnu, kterou tu založil v 16.st Petr 

Wander- a 
pojmenoval ji na 
počest svého táty 
Bedřicha Bedřichov 
(Fridrichswald). 
Vyrábělo se zde 
různé sklo- a také 
korálky- ano, ty se 
pak prodávaly 
do Jablonce nad 
Nisou- slavná bižu. 
Dál tu žili jak se dalo 
(kvůli přírodním 
podmínkám – sníh 
většinu roku- ano, je 
to ten samý 
Bedřichov, kde jsme 
byli)- a hlavně 
z těžby a prodeje rašeliny. (Kateřina 

Nojmanová si to asi nějak popletla: vytěžila 
sníh  a nechala rašelinu) 

Tak to je pro dnešek opravdu už 
všechno, tak zase za měsíc. Pampalá 

AnežkA 

OOddbboorrkkyy  --  KKuucchhaařř  
 

A máme tu další pokračování rubriky o 
odborkách. Zbývá nám jich 
už jen pár. A z nich jsem 
vylosovala Kuchaře. Výlety 
ven se přiblíží, ani se 
nenadějem. A kde jinde 
získat odborku Kuchaře než 
na výletě ☺ a nebo taky na 
táboře. Různé poučky o 
omáčkách, polévkách a 
masech najdete na plachtě. 
Ale kde vzít tip na dobré a 
levné jídlo z kotlíku? Zkuste 
se doma zeptat maminek, 
nebo i tatínků, jestli by 
neznali nějaký dobrý recept. 
Třeba si vzpomenou na svá 

tulácká léta a vy tak budete moct okořenit 
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naše jídelníčky! Na 
vaše kulinářské umění 
se všichni těšíme! Tak 
neváhejte a přijďte s 
něčím, co ještě 
neznáme. Zas tak 
jednoduchý úkol to 
sice není, ale za 
zkoušku to určitě stojí. 
A nezapomeňte se 
dívat v kuchyni 
maminkám přes 
rameno a ti menší pod 
ruku! 

Gizela 

LLuuššttěěnnkkyy  
 

Zdravím všechny 
luštitele. Dnes tu 
máme dvě luštěnky a 
žádné výsledky. O 
pomoc přišla žádat 
jedna chobotnice, která neví, kudy se 
chodí do jejího žaludku. V celku důležitá 
informace pro potravu, najdete cestičku? A 
ještě tu máme křížovku, jejíž tajenkou 

můžete nakrmit Bedničku Bé.  
Výsledky všech vyhlášených soutěží 

budou v příštím vydání. Už se těším.  

Zůza 

 

BBooddoovváánníí  !!  
 

Co pro vás dnes máme? Šokující 
informace o 
tom, kdo vede, 
kdo ne, kdo je 
in a kdo out! 
Takže rovnou 

bez 
zbytečného 

otálení. 
Šarvátky o 
druhé místo! 

Mezi 
Helmutem 

(KA) a Májou 
(MY) to vře! In 
jsou ti, co byli 
na jarňákách, 

protože to byla skutečná bodová žeň. Body 
se sbíraly hráběmi! Cenu Trapas měsíce 
naopak dostávají ti, co jarňáky promeškali. 
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Děsivou informací je, že v myšácích se 
schyluje k děsivému boji! Míša (MY), Téra 
(MY) a Kačka (MY) jsou kolem 170. bodu 
nashromážděny tak těsně, že jim může být 
celá klubovna malá. A příběh se šťastným 
koncem: Chrob (ZU) se ještě před dvěma 
měsíci potácela kolem desátého místa, pak 
nabrala síly a dnes už stojí na pátém 
místě! A dere se výš, vyhodí Lídu (KA) ze 
čtvrtého místa? Vše sledujeme, zůstaňte s 
námi i do příště. 

Vigo a Ajdam 
 

DRUŽINY 

1 Zubři  149 
2 Myšáci  138 
3 Kamzíci  72 
4 Křečci  56 
5 Lochnesky 47 

JEDNOTLIVCI 

 Pan Dokonalý 298 
1 Eda (ZU) 241 
2 Mája (MY) 221 
3 Helmut (KA) 209 
4 Lída (KA) 187 
5 Chrob (ZU) 183 
6 Sára (ZU) 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 Míša (MY) 175 
8 Téra (MY) 174 
9 Káča (MY) 170 
10 Lukáš (KŘ) 103 
11 Žalud (ZU) 97 
12 Ondra (LO) 90 
13 Kristýna (ZU) 88 
14 Kačka (KŘ) 81 
15 Honza (KŘ) 75 
16 Tomáš (LO) 72 
17 Jáchym (ZU) 70 
18 Damián (MY) 67 
19 Sebík (ZU) 67 
20 Honza (LO) 58 
21 Nikolka (KŘ) 57 
22 Pavlík (LO) 57 
23 Honza (MY) 54 
24 Marek (MY) 46 
25 Vašek (LO) 36 
26 Richard (KŘ) 24 
27 Zuzka (KŘ) 19 
28 Katka (KŘ) 17 
29 Matěj (KŘ) 13 

 


