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Výlet do Králov
V sobotu 11. ledna jsme šli na výlet do Králov. Nejdřív jsme šli k
myslivecké chatě. Tam jsme si odpočinuli a šli jsme dál. Došli jsme
ke krmelci, kde jsme dali zvířatům jídlo a vylezli jsme na hůru
plnou sena. Potom jsme se šli podívat na místo, kde stával bývalý
poutní kostel. Přelezli jsme plot do nově vysazeného lesa a Bobek
zarecitoval: „Vidím stromy veliké, jejichž koruny hvězd se budou
dotýkat!“. Míša nás zavedl na místo, kde si jako malí postavili
bunkr. Honza vyhlásil, že kdo spadne do díry od toho bunkru je
Obejda, Aidam byl Obejda dvojnásobná. Uviděli jsme další
krmelec a zase jsme vylezli na hůru. Potom jsme šli dom a cestou
jsme hráli schovku.
Aidam, Štěpán, Honza

Hodnocení:

Trasa:

Pověst o Králově
Při česko-uherských válkách, když Uhrové obléhali Uh. Brod existovala prý
z hradu v Uh. Brodě tajná chodba, která vedla k tvrzi Volenov v Suché Lozi a
do Králova k poutnímu kostelu. Brodští konšelé se těsně před dobytím
města rozhodli utéct touto tajnou chodbou. Bohužel se ve městě objevil
zrádce, který je prozradil. Jakmile vystrčil hlavní konšel hlavu z tunelu,
Uhrové mu ji usekli.
Aidam, Štěpán, Honza

(letecký pohled na hrad v Uh. Brodě)

Horník
Králický sněžník
(pramení hora Moravy, 1424 m. n. m.) leží na hranici České republiky a
Polska u města Králíky. Celou českou stranu pokrývá NPR Králický Sněžník,
na Polské straně je rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki. Již zmíněná Morava
pramení kousek pod vrcholem (je pokryt sněhem 8 měsíců v roce), kde je
také socha slůněte.
Z vrcholu lze spatřit Orlické hory, Staroměstsko, Hrubý Jeseník a za dobré
viditelnosti také Beskydy, Krkonoše a Olomouc. Ve výšce asi 924 m. n. m. se
nachází kamenné moře Vlaštovčí Kameny.
Bobek

Vtipy
Přijde medvěd za zajíčkem: "Pojď na diskotéku."
"Nejdu, ještě tam mně malého někdo zmlátí."
Medvěd ho přemluví, že ho ochrání.
U vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče: "Nikam nejdu, mně neochráníš, podívej, jaké
boule udělali koňovi!"
Víte proč prd smrdí?
Aby z toho i hluchý něco měl!
Žena žádá psychiatra o radu, že si neví se svým manželem rady.
"Pane doktore, můj muž si myslí, že je lednička, co mám s ním dělat."
Doktor ženu konejší: "To je v pořádku, mladá paní, to časem přejde."
"No jo, pane doktore, ale když on spí s otevřenými ústy, tak mě budí to malé světýlko."
Mafián Mario věnoval svému synkovi k třináctým narozeninám opravdovou
pistoli, dvaadvacítku lugera. Když chtěl za pár dní pistoli vidět, synek mu místo ní ukazuje
hodinky, za které ji vyměnil.
A tatínek si ho posadí na klín a naštvaně povídá: "Podívej, Tony, až se jednou oženíš a
přijdeš z práce domů a najdeš v posteli své ženy cizího chlapa, co uděláš? Vytáhnu
hodinky a zeptám se ho, do kolika se hodlá zdržet."
Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich
zůstalo?" "Sedm!"
Na rodičovském sdružení: A nezlepšil se náhodou můj syn?
Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe
Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: Nezáviď spolužákům, když
se chlubí, co všechno doma mají. Raději si zapamatuj kde bydlí…
Ve škole se píšou pololetní písemky, po zadání se ze zadních lavic ozve: "To je ale
osel !!"
Na to se od tabule ohradí učitel: "Ticho, každý na to musí přijít sám!"
Jdou dva maníci po silnici, když co nevidí - předjíždí je někdo na motorce. A nemá
hlavu. Podiví se tomu a jdou dál. Za chvíli znovu - jezdec bez hlavy. To už je jim to nějaké
divné. Když se to stane potřetí, povídá první tomu druhému:
"Hele, neměl to kosu zasunout aby nevyčuhovala z okna ?"
Stopuje Smrtka u cesty a po chvíli jí zastaví kolem jedoucí řidič:
"Teta, kam to bude?"
"Ale, jedu jenom kousek, do tamté zatáčky."

Chemik

HISTORIE TOM
Kapitola 1. - Založení oddílu
Oddíl byl založen v pátek 13. dubna 1956. Jeho zakladatelem byl učitel
osmileté střední školy v Nivnici Jiří Stojan z Uh. Brodu. Oddíl pracoval
nejprve jako turistický kroužek při osmileté střední škole v Nivnici.
Zakládající členové: Jan Kunčík, Josef Veselý, Josef Plesner, Jaroslav Mahdal,
Josef Hybler, Vojtěch Výmola, Václav Tomanec, Břetislav Čaňo. Klubovna
byla v kabinetě zeměpisu. Ze začátku se chodilo hodně na Lopeník. Trasa
prvního puťáku*: Súľov – Javorníky – Beskydy. V prvních letech činnosti se
počet členů pohyboval kolem deseti. V letech 1958-1960 se počet členů
rozrostl až na 40, z toho více než polovina děvčat. Po odchodu učitelek se
dívčí oddíly rozpadly pro nedostatek vedoucích, takže v další činnosti
pokračují pouze chlapci. Počet členů se stabilizoval v rozmezí 14-16 členů.
Štěpán
*puťák-putovní letní tábor

Putovní tábor 1956

Chystá sa
zabíjačka
mosím utéct
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