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PLÁN AKCÍ
2. 11. – Oddílovka
9. 11. – Trénink
Fyzická příprava na cyklopřejezd
Od 16:00 na Spirále
Více info na stránce rodičům
11. - 12. 11. – Brigáda na Opárenském mlýně
info v časopise
16. - 19. 11. – Vyzvědači v temných uličkách
info v časopise
23. 11. – Trénink
29. 11. – Parlament
Od 18:00 na @
30. 11. – Trénink
7. 12. – Prosincová oddílovka
15. - 18. 12. – Vánoce na Hrádku
Tradiční Vánoční akce našeho oddílu
Více informací v prosincovém čísle

Stránka nejen pro rodiče
Vážení rodiče,
v měsíci říjnu úspěšně proběhla zápočtová cesta do Kounova. Děkuji všem
rodičům, kteří umožnili dětem se zúčastnit.
V měsíci listopadu nás čekají dvě akce. První je brigáda na Opárenském mlýně,
kterou máme povinnost odpracovat za získané dotace od Asociace TOM.
Brigádou je možné ukázat dětem dobrovolnost práce v partě kamarádů.
Druhou akcí jsou Vyzvědači v Temných uličkách. Jedná se o městskou hru mezi
oddíly, které mají podobnou činnost jako náš oddíl. Hra pro menší děti probíhá
ve dne za doprovodu dospělých. Během hry získávají děti samostatnost, zažijí
dobrodružství při pronikání do nepřátelského území a také trochu strachu, aby
nebyly odhaleni.
Pro více informací si prosím přečtěte články v Horáci.
Pokud děti nemají vybavení na akce, určitě to není překážkou. Vedoucí a starší
děti mají doma vybavení, které již nevyužívají, a je možné zapůjčení batohu,
spacáku a karimatky, případně i jiného dobrého vybavení. Důležité pro nás je,
aby děti mohly zažít společné akce s námi.
Za účast na akcích a družinovkách mohou děti získat odměnu akci zdarma či
slevu z akce za první a následně i za druhé pololetí.
Současně máme v oddíle speciální fond, který nazýváme OKO (nebo-li osobní
konto). Pokud starší děti pomohou jako organizátoři na akci Labyrintu nebo
brigádu organizovanou oddílem, mohou si vložit peníze na OKO a částka se jim
zdvojnásobí. A mohou ji využít na placení akcí.
Od listopadu budeme pořádat každý čtvrtek tréninky. Tréninky budou sloužit
pro zvýšení výkonnosti na akci, kterou pořádáme na přelomu dubna a května
NON-STOP Cyklopřejezd. Na trénincích budeme hrát převážně hry, díky kterým
budou děti získávat lepší fyzičku.
Přeji Vám klidný podzim,
Petr Soukup

Brigáda na Opárenském mlýně
V sobotu 11. 11. ráno budeme mít sraz v 7:00 na Spirále.
Návrat v neděli 12. 11. v 17:00 ke Spirále.
Cena: 200,- Kč
Doprava bude probíhat auty, proto prosím, pokud Vaše dítě
potřebuje autosedačku, dodejte nám ji ráno při odjezdu.
S sebou: Spacák, karimatku, oblečení na ven na práci, do chalupy,
přezuvky, codex, šátek, čelovku.
A co že tam budeme dělat? Tak určitě dřevo, hrabat listí a vymetat
z okapů, hrát hry, skvěle jíst a spoustu dalšího.
Pomůžete nám? Přihlašte se svému rádci do 8. 11. 2017

Skupik

Stromy
Nejčastější dřeviny v našich lesích
V České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní
plochy:
smrk ztepilý (52,4 %),
borovice lesní (17 %),
buk lesní (7 %),
duby (6,8 %),
modřín opadavý (3,9 %),
bříza bělokorá (2,8 %) a jedle bělokorá (1 %),
Ostatní listnáče (javory, jeřáby, jasany, jilmy…) potom zaujímají 7,9 % plochy a
ostatní jehličnany 0,2 %.
Plocha jehličnatých dřevin se mezi lety 2000 – 2008 zmenšila o 2,31
procentního bodu. Z toho se zmenšila plocha smrku o 34 808 ha. Je to výsledek
úsilí lesníků o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a cílené finanční
podpory státu zaměřené na zabezpečení nezbytného podílu melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů. Ovšem zásadnější změna
druhového složení je vázána především na obnovu lesů (částečně i na výchovné
zásahy). Z toho důvodu jde o velmi dlouhodobý proces.

Obecný přehled našich dřevin
Listnaté stromy
Habr – z našich původních listnatých dřevin je nejtvrdší, v suchu velmi stálý, ale
nesnáší vlhkost a ve venkovních podmínkách oproti jiným tvrdým dřevům
extrémně rychle degraduje; používá se k výrobě násad, nástrojů, hudebních
nástrojů, dříve na vačkové hřídele, palečná a ozubená kola ve mlýnech, habrové
dřevo je vynikající palivo s výhřevností o 40% vyšší než smrk, ale vzhledem k
ostatním kvalitám a bezkonkurenčním vlastnostem je jeho pálení
neekonomické.
Javor babyka – jedno z našich nejtvrdších dřev, velmi vhodné k soustružení, ale
málo dostupné (babyky u nás nejsou z důvodu preference vápenitého podloží

příliš rozšířené a zároveň patří i k menším stromům, takže dávají méně dřevní
hmoty).
Dub letní – tvrdé, snáší sucho i vodu, z původních dřevin nejlépe snáší změny
vlhkosti, při dlouhodobém potopení pod vodou zkamení, odolné vůči škůdcům,
výroba konstrukcí, sudů (především na víno), pražců, dříve nábytek, kola a z
kůry se získávalo tříslo pro koželužství.
Buk lesní – tvrdé dřevo, oproti dubu ale špatně snáší vlhkost a střídání vlhka se
suchem, takže nevyniká trvanlivostí; je pevné, méně pružné, dobře se obrábí,
používá se k výrobě dýh, překližek, dříve na ohýbané židle thonetky, velmi
vhodné k topení, výrobě dřevěného uhlí; chuťově neutrální, používané v
potravinářství (dřívka k nanukům, vařečky apod.), buk je možné použít k uzení,
společně s habrem patří k našim nejvýhřevnějším dřevům.
Jilm – tvrdé těžké trvanlivé dřevo, pevné, neštípe se a dobře se ohýbá; dnes
není příliš používané kvůli špatné dostupnosti (jilmové porosty byly zničeny tzv.
grafiózou), dříve bylo používané podobně jako dubové dřevo, hlavně k výrobě
nábytku (především ohýbaného) a dýh.
Trnovník akát – tvrdé houževnaté dřevo často s výraznou kresbou, používá se k
výrobě násad, topůrek; důležitá je správná příprava před zpracováním – dřevo
má tendenci při rychlejším sušení praskat, v současnosti je lépe dostupný než
dříve, neboť je jako invazivní dřevina velkoplošně kácen.
Jasan – z našich dřev je nejpružnější, zároveň tvrdé a houževnaté; v
nábytkářství hlavně obklady a dýhy (především pro barvu a kresbu) vhodné pro
výrobu násad, topůrek, madel, tělocvičného nářadí, hokejek, baseballových
pálek, hudebních nástrojů, dříve používané na lyže a saně.
Javor – jedno z našich nejsvětlejších dřev, relativně tvrdé, vhodné k obrábění,
soustružení, řezbářství; používá se k výrobě hudebních nástrojů (strunných i na
části klavírů) a parket.
Platan – pevné středně tvrdé a těžké dřevo, pro exteriéry ale málo trvanlivé,
používá se v nábytkářství, k výrobě papíru, podlah, hraček a výroby dýh ze
světlé běli, která má uplatnění v intarzii.
Kaštanovník (jedlý kaštan) – husté kvalitní dřevo používané na výrobu trámů a
sudů, výhřevné, vhodné k uzení.
Ořech (ořešák královský, „vlašák“) – tvrdé dřevo s typickou kresbou, poměrně
ceněné, používané na obklady a dýhy, dobře se opracovává.

Ořešák (ořešák černý) – podobné vlastnosti jako ořech, kvůli esteticky působivé
kontrastní kresbě dosahuje na světových trzích vysokých cen, používá se k
výrobě dýh.
Olše – vlastnostmi a využitím se blíží lípě, je typické výraznější barvou, dříve se
používalo k výrobě nádobí (mísy, necky, okříny), trvanlivé pod vodou, po delší
době pod vodou zčerná a zkamení, olši je možné použít k uzení.
Bříza – dřevo s nízkou odolností proti vlhkosti a změnám počasí, snadno se ale
suší i ve větších průměrech, takže je používané pro soustružení uměleckých a
domácích předmětů (kořenky, ozdobné vázy apod.), dříve výroba košťat
(větvičky), velmi vhodné je k topení, hoří i syrové.
Vrba – měkké dřevo, které nemá valného využití, dříve se používalo tam, kde
nebyly vysoké nároky na pevnost a tvrdost (dlabané nádoby, násady lehčího
nářadí apod.), tradičně se vrbové pruty používají k pletení pomlázek, dříve
hlavně k výrobě košíků a košťat čarodějnic.
Líska obecná – měkké pružné dřevo, dnes bez průmyslového využití, dříve se
používaly především pařezové výmladky (pruty) jako pletiva k výplni příhrad, k
pletení plotů, v košíkářství, ke krytí selských stavení, polních stodol a k trestání
dětí.
Kaštan (jírovec maďal) – dřevo charakterem podobné dubu, ale měkčí, vhodné
k soustružení, používá se ke konstrukcím schodišť, výrobě sudů na víno,
kuchyňských nástrojů, rakví a pro venkovní účely.
Topol – měkké řídké dřevo (topol velmi rychle roste), porézní, čerstvé obsahuje
mnoho vody, suché dobře saje, využití není široké, dnes při výrobě dýhy,
překližek, zápalek, celulózy, dříve k výrobě dlabaných okřínů a dřeváků.
Osika – měkké dřevo, po vyschnutí lehké, v obráběcích strojích se netřepí, takže
se využívá k výrobě zápalek, tenké proužky pak v košíkářství.
Lípa – měkké, ale poměrně pevné dřevo oblíbené v řezbářství, náchylné k
napadení červotočem, dříve se lipové dřevo hojně používalo v modelářství a
trvanlivé lýko k výrobě pletiv (dnes ho nahradil plast).
Ovocné listnáče
Hrušeň – tvrdé houževnaté dřevo, je pevné, nebortí se, velmi vhodné k
soustružení, dřevořezbám, hudební nástroje, používalo se k výrobě dřevěných

závitů (svěráky, lisy), geometrických pomůcek a v xylografii, hrušeň lze použít i k
uzení, ale vzhledem ke kvalitě dřeva a široké využitelnosti je to neekonomické.
Jabloň – vzhledově podobné třešni a hrušni, tvrdé dřevo, ale dobře se
zpracovává, vhodné k soustružení, používá se k výrobě golfových holí, ale i k
uzení a pálení v krbech.
Třešeň – tvrdé, pevné, houževnaté dřevo, které je ale podobně jako švestka
náročnější na sušení; používá se k výrobě dekorativních předmětů, v
uměleckém truhlářství, vhodné i k soustružení, oproti višni je méně vhodná k
uzení kvůli vyššímu obsahu pryskyřice.
Višeň – podobné vlastnosti jako švestka a třešeň, velmi vhodné k uzení.
Švestka – velmi tvrdé dřevo, které se však obtížně připravuje ke zpracování,
protože má tendenci praskat a kroutit se; používané k restaurátorským pracím,
výrobě dekoračních předmětů, vhodné k soustružení, ale i uzení.
Meruňka – není příliš vhodná k opracování, protože se bortí a praská, dřevo je
použitelné k uzení, ale jen s výhradami, neboť obsahuje vyšší podíl pryskyřice,
vhodené je jako palivo.
Broskvoň – podobný charakterj jako meruňka, včetně použitelnosti k uzení.
Dřeva z ovocných stromů - peckovin (švestka, třešeň, višeň, meruňka, broskev
atp.) jsou z důvodu obsahu kyanogenů nevhodná pro podávání domácím
hlodavcům a zajícovcům (jsou pro ně toxická). Další dřeviny, které se
nedoporučují ke skrmení a broušení zubů, jsou uvedeny na specializovaných
serverech.
Listnaté keře
Zimolez obecný – velmi tvrdé dřevo, které patří k nejhouževnatějším,
nejhustším a nejtěžším (900 kg/m³) domácím dřevinám; průmyslové využití
dnes neexistuje, protože zimolezového dřeva je nedostatek (keř, tenké kmínky,
pomalu roste), dříve se z něj vyráběly dřevěné hřeby, brda ke tkalcovským
stavům, troubele k dýmkám, používal se i k drobnému soustružení.
Zimostráz – velmi těžké, tvrdé a homogenní dřevo, používané pro účely
xylografie, vykládání, intarzie, flétny, rukojeti pravítka, sošky.
Jeřáb – těžké tvrdé dřevo, využívá se k výrobě fléten, dříve podobně jako
zimolez: dřevěné hřeby, tkalcovské člunky, šrouby, válce mandlů, řeznické
špalky.

Jehličnany
Tis červený – nejhustší dřevo ze všech našich stromů, zároveň náš nejtvrdší
jehličnan, ale již prakticky nedostupný, dřevo bylo v minulosti vysoce ceněné
jako materiál ideální k výrobě luků (z toho důvodu a kvůli otravám dobytka byly
vzrostlé tisy téměř vyhubeny), příležitostně se tisové dřevo používalo k výrobě
pravítek, nebo luxusního nábytku; obsah jedu zvyšuje odolnost proti škůdcům.
Modřín – náš nejtvrdší běžně dostupný jehličnan, používá se na výrobu šindelů,
schodišť, zábradlí, obkladů a na nábytek, celkově má podobné využití jako
borovice, ale snáze se obrábí; dříve používán k výrobě vodovodních potrubí.
Borovice – patří k našim tvrdším jehličnanům, přesto je dřevo relativně měkké,
ale odolné; oblíbené v nábytkářství pro svůj odstín, používané na okna, dveře,
trámy, pražce; obrábění komplikuje vysoký obsah pryskyřice.
Jalovec – používá se především k uzení ( v závěru procesu pro aroma).
Smrk – měkké, ale relativně pevné a pružné dřevo, které dnes patří k
nejdostupnějším a široce používaným v tesařství i truhlářství; používá se i na
výdřevy v dolech, k výrobě papíru[10], dřevité vlny, buničiny, některých
hudebních nástrojů, hlavně houslí, tzv. rezonanční smrk (tj. dřevo, které na
smrcích narůstá po 120 věku a splňuje řadu přísných podmínek: pochází ze
smrků z horských a podhorských oblastí, které stojí v centru lesa, nikoli u kraje,
nejlépe na severním svahu, dřevo neobsahuje suky a letokruhy jsou pravidelné
a husté, maximálně 2,5 mm), náchylné k napadení červotočem.
Jedle – dříve používané k výrobě nábytku, lodní stožáry, čluny, dnes špatně
dostupné (vlivem exhalací klesl podíl v lesích z 15% na 1%, ze 16 největších jedlí
uváděných J. E. Chadtem roku 1913 již neexistuje žádná).
Jinan – v Českých zemích se pěstuje jen krátce pro okrasné účely, širší
průmyslové využití nemá, dřevo je ale měkké, snadno se obrábí a v menší míře
se zpracovává na dýhy a obklady.
Použito z www.nasestromy.cz
Skupik

Vyzvědači v temných uličkách
Ahoj všichni,
v listopadu nás o prodlouženém víkendu čeká super akce: Vyzvědači v temných uličkách.
Jedná se o městskou hru, která se hraje proti jiným turistickým oddílům z různých koutů republiky.
Centrum města se rozdělí na několik částí a každý oddíl dostane právě jednu část. Tu musí během hry
bránit před ostatními oddíly, ale taky musí pronikat do cizích území a zjišťovat odpovědi na často
záludné otázky týkajících se daného města. Kde se hra bude přesně odehrávat, Vám neřeknu, ale
napovím, že to bude ve městě husitů.
Celý víkend nebude jen o hraní, ale také o kontaktu s dalšími oddíly nebo o objevování města a jeho
okolí. Pro zájemce bude i možnost jít se podívat do výrobny čokolády a marcipánu.
Ubytovaní budeme nejspíš v nějaké z místních základních škol společně s ostatními.
Akce je vhodná pro každého, kdo chce zažít nějaké to dobrodružství a chce se vžít do role utajeného
vyzvědače. Nebude samozřejmě chybět trochu napětí, ale hlavně množství zábavy.
Doufám, že se na této akci sejdeme v hojném počtu a dokážeme ostatním oddílům naši sílu 
SRAZ: 16. 11. v 16:00 na nádraží Kladno
NÁVRAT: 19. 11. v 17:41 tamtéž
CENA: cca 500,- Kč (návštěva čokoládovny +100,- Kč)
Některé informace budou upřesněny na družinovkách!
Těším se na Vás 
Dan

Mapka ze hry v Mladé Boleslavi

Celotáborová hra – cesta kolem světa
Ahoj všichni,
v listopadu nás naše cesta kolem světa zavede do Portugalska. Poznáme nové
lidi z oddílu, kteří se nám toulají všude po světě. Také se podíváme za slavnými
námořníky, kteří objevili Ameriku. Nabereme síly na dalekou plavbu, která
může být zrádná, a proto se na ní musíme připravit. Na další oddílovku si
přineste vaši KPZku a co nejvíce listů ze stromů, které dokážete určit.
Bude se Vám to hodit. ;)
Těšíme se na Vás,
Členové reformního klubu.
PS: Librami možná uplatíte kapitána lodi, když se budete snažit. =)

Mladší družinka – Morčata
Ahoj Rohatí, kamarádi a rodičové,
v měsíci říjnu se toho u nás událo celkem dost, a proto bychom se teď s Vámi o něco z toho rádi
podělili. Na první říjnové družinovce jsme se seznámili s obsahem lékárničky a také jsme společně
s druhou družinkou zkoušeli poskytnout první pomoc. Na další schůzce jsme se zase naučili, jak si
správně zabalit kletr na výpravu. Zkoušeli jsme také zabalit spacák nebo nafukovací karimatku.
Dokonce si každý vytvořil svou KPZ. A co že to je? Je to „krabička poslední záchrany“, která je plná
věcí, které se při takovém výletě mohou náramně hodit. Říkali jsme si také o stromech, které
můžeme nejčastěji vidět v našich lesích.
Konaly se ale i nějaké víkendové akce:
Jako první to byl Den stromů na naučné stezce Mrákavy. Zúčastnil se Josífek, Míša a Anežka (která
jako jediná absolvovala celou cestu tam i zpátky na Kladno pěšky ). Prošli jsme se z Kladna až
k Záplavám, cestou si zahráli pár her a zasoutěžili jsme si na připravených stanovištích na NS
Mrákavy. Akce se vydařila a dětem se pochod líbil. Josífek dokonce po návratu domů nakreslil
obrázek (pod článkem ).
Druhou akcí byla Zápočtová cesta do Kounova, která se konala o podzimních prázdninách. Z naší
družiny se jí jako jediná zúčastnila Terka  a všichni ostatní, kteří na ní nebyli, o hodně přišli.
Příjemně jsme strávili několik dní ve velmi pěkném okolí Kounova. Byli jsme se podívat na záhadných
kounovských kamenných řadách, na zřícenině hradu Pravda a na dalších zajímavých místech. Hledali
jsme v lese menhiry, ale také jsme se plavili po kounovském rybníce. I přes menší potíže si všichni
akci velmi užili a já doufám, že nás na další výpravě bude ještě více 
Pepa

Takhle vypadal Den stromů podle Josífka 

ZC Kounov
Každý, kdo se účastnil letošní zápočtovky může s klidem potvrdit, že takovéhle
vikingské zážitky nezískáte u počítače nebo třeba u babičky na zahradě. Tak
například, kdo jiný než my se může v devět večer prohánět po jezeře na lodi a
hledat poklad?
Ale od začátku: Ve čtvrtek, těsně před obědem, jsme se dopravili do Kounova.
Zahráli jsme si Disgolf a Gorku Morku a pořádně si zaběhali.
Pátek jsme věnovali výletu na Kounovské řady, což jsou záhadné kamenné řady
(nečekaně), jejichž původ si nikdo nedokáže vysvětlit. Tam jsme rozdělali oheň,
uvařili květákovou polévku a potom si ještě upekli špekáčky. Večer jsme ve škole
hráli Slendermana, ozvaly se i libé zvuky kytary.
Sobotní výlet byl delší, ale proložen spoustou her. V lese jsme vytvořili naše
vlastní válečné "lodě" a potom s nimi závodili, došli jsme až na Pravdu a tam se
naobědvali, zahráli si Mrazíka a potom jsme se vrátili zpátky, po cestě jsme ještě
hledali a naštěstí i nacházeli menhiry. Po rozluštění vikingské zprávy a po večeři
jsme se vypravili k blízkému rybníku, kde jsme nejdříve nafoukli loď a potom se
na ní proháněli po vodě, kde se nikdo díkybohu nevykoupal. Nedělní cesta
domů byla ztížena větrem, ale i přes to jsme se všichni živí a zdraví dostali až do
tepla domova a radostně vzpomínali na tuhle super akci!
Anička

ČESKÝ ŠVÝCAR vol.2
Ahoj Rohatí tady je opět Syky.
Nejprve se omluvím za to, že jsem nenapsal do minulého vydání Horáce. ALE mělo to svůj
důvod :) Právě v době Horácovské uzávěrky jsem byl se švýcarskými Roháči na akci o které
vám chci napsat :)
Jeli jsme na týden na Herbst Lager ( podzimní tábor ) zkráceně HELA, do hor v
jihozápadním Švýcarsku. Jelikož tady neznají nebo spíš nedělají "puťáky" jako my, tak jsme
bydleli v obrovském baráku dělaný přímo na takovédle akce. Ale to neznamenalo, že jsme
nebyli v přírodě. Okolo nás byly krásné Švýcarské Alpy.
Bylo nás okolo 100 lidí. Celá HELA měla za celotáborovku na téma Farmáři, kteří se snaží
dostat svou kozu :D No dokážete si to představit. Hráli jsme spoustu super her, no prostě
jako na stálém táboře. Co je ale podstatné je, že jsem se je všechny naučil. Takže v podstatě
jsem tady takový špion.
Díky této akci jsem začal chodit pravidelně i na družinovky. Mají něco jako my Spirálu akorát
celá patří jim, samozřejmě jich je víc takže ji celou využijí :) Na první družinovce co jsem byl
tak jsem vymýšlel hry já, abych jim ukázal, co hrajeme v Čechách. Ukázal jsem jim něco málo
z našich oblíbených her. Nejvíc se jim líbila samozřejmě Cholera :D, ale i pašeráci nebo sedící
býk měli úspěch.
Akorát nemají tak blízko les jako my máme ze Spirály. Jubla dům je vedle kostela což
znamená přesně uprostřed Dottikonu ( vesnice kde žiju tady v CH ), ale za 5-10 minut se dá
dojít do pěkného lesa bez lidí :) Ale naše Bažantnice je naše Bažantnice ❤
Tady je moje adresa, když mi něco napíšete a přidáte svojí adresu tak vám taky něco pošlu :)
Balliweg 21
Dottikon 5605
Switzerland
No a já se loučím zase příští měsíc :)
Syky ze Švýcarska

Jaromír Nohavica – Divoké koně
Ami

Já viděl Dmidivoké Amikoně, Cběželi DmisoumraAmikem,

Ami

Já viděl Dmidivoké Amikoně, Cběželi DmisoumraAmikem,

Dmi

Vzduch Amitěžký Dmibyl a divně Amivoněl G#dimtabáFkem.

Dmi

Vzduch Amitěžký Dmibyl a divně Amivoněl E7tabáAmikem.
Běželi, běžěli, bez uzdy a sedla,krajinou řek a hor
Běželi, běžěli, bez uzdy a sedla,krajinou řek a hor
Sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor
Sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor
Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost,
Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost,
naše touho ještě neumírej, sil máme dost
naše touho ještě neumírej, sil máme dost.
V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera,
V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera,
milování je divoká píseň večera
milování je divoká píseň večera.
Stébla trávy sklání hlavu , staví se do šiku,
Stébla trávy sklání hlavu , staví se do šiku,
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

chtěl bych jak divoký kůň běžet běžet, nemyslet na návrat,
chtěl bych jak divoký kůň běžet běžet, nemyslet na návrat,
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.
Já viděl divoké koně….

LISTOPADOVÍ OSLAVENCI
8. 11. – Vojta Podroužek a Terka Wyderka
15. 11. – Marťan
23. 11. – Madla

OKO
Stav OKA k 15. 9. 2017 (od září neproběhly žádné vklady ani výběry)
Jára
Pepa
Honza M.
Skupik
Dan
Syky
Bára H.
Honza L.
Anička

172
28
162
50
138
795
8
352
320

V případě vkladu či výběru, i nejasností, kontaktujte mne a organizátora akce
v předstihu! Děkuji Lúca Boule tel.: 730 109 499
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