
Tak a je tady předposlední číslo Duhového 
listu. Dorazili jste až téměř k branám města, 
vlastně zbývá opravdu jen pár kroků. Možná 
už se těšíte na to, jak to bude u elfího krále 
vypadat. Ukáže se? Přijme nás nebo vyžene? 
Myslím, že ten, kdo plnil úkoly svědomitě se 
nemusí vůbec bát.
V tomto čísle vám přinášíme jak vyhodnocení 
úkolu třetího, na které už určitě netrpělivě 
čekáte, ale také zadání posledního 
kraťounkého a lehoučkého úkolu, který 
zvládnete jedna dvě.
Tak přejeme příjemné plnění a skvělý rozjezd 
již přišlého jara.

Ctibor

Vyhodnocujeme 3. úkol
Takže s vyhodnocením třetího úkolu jsme si 

dali trochu na čas, aby bylo co vyhodnocovat. 
Nakonec se nám do dnešního dne sešly práce 
od čtyř družin. Ostatní byli asi během zimy 
nějak moc churaví a nemohli se od trpaslíků nic 
přiučit. Musíme jít dál a pochválit ty, co vydrželi.
Řemeslům se věnovali Krahujci:
„Jsi součást Země, jsi její prach, její žár, jsi 

hlína, která ji tvoří...“
Vážení přátelé, nezaháleli jsme a Váš úkol byl 

pro nás skutečným zpestřením. Po krátké úvaze 
jsme se rozhodli, že si zkusíme umění hrnčířské, 
jelikož se nám nabízela možnost navštívit 
keramickou dílnu v budově čejkovické školy, 
kteráž se nahází v sousedství naší klubovničky. 
A tak se stalo. V pátek 29.2.2008 jsme v rámci 
oddílovky šli na keramiku v počtu 11 oddíláků a 
6 vedoucích a přátel. K dispozici jsme měli 10 
kg hlíny, kterou jsme nespotřebovali ani zdaleka.

Krahujci

ročník: 6., číslo: 6.
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Další, komu se podařilo úkol splnit byli 
Sněženky. Nicméně těm se to podařilo jen 
částečně, protože vyhotovili především úkoly 
pro jednotlivce. Z jejich snahy se můžete 
podívat na dvě trpasličí rodinky. Jejich tatínci 
vyrábí a opravují dřevěné hračky, vylepšují 
jeskyni, maminky se starají o domácnost, 
zatímco děti se učí ve škole postarat se sami o 
sebe a ve volném čase si hrají v lese. Jejich 
mazlíčkem je divoké prase a mravenec. 
Zajímavá je také strava. Ta se pohybuje od 
krápníků po bukvice a kaštany. Autory těchto 
dvou rodinek jsou Radek Doležal a Lečo.

Vlčí Stopa se rozhodla, že pro elfího krále 
vyrobí něco speciálního.

Výroba mýdel - recept á la Vlčí Stopa
Milý Elfí králi, vyrábíme mýdla
1. Napřed jsme nakrájeli GLYCERIN
2. Dali jsme GLYCERIN do vodní lázně
3. Počkali jsme až se rozteče
4. Dali jsme tam vůni a barvivo
5. Nalili to do formiček
6. Nechali jsme to venku až to ztuhne
7. A pak jsme to vyklopili a dali do sáčků

Jana P.
A kdo byl nejlepší mýdelník z Vlčí Stopy? 

Jana a Aleš zvládli 8 mýdel, i když těžko říct, 
co znamená údaj uvedený u Datlíka, který 
značí 5 - 8. Že by -3? :-)

Jeden vzorek poslali z Vlčí Stopy i k nám do 
kanceláře. Voní skutečně hezky po citrónu, asi 
ho tu využijem.

Pokud si myslíte, že by se mohli kluci a holky 
z Vlčí Stopy unavit, tak se mýlíte. Pustili se 
ještě do vázání knížek. Chcete vědět jak na to?

Dobrý den pane králi. Chci vám vyprávět o 
knihvazačtsví. Nejdřív si vezmu papír a měřím 
pravítkem, aby byla kniha akorát velká. Pak si 
vezmu několik dalších papírů a snažím se aby 
byly velké jako ten první. Dále přehnu a do 
půlky papíru udělám dírky. Vezmu jehlu a nit a 
sešiju je k sobě.

David Vrtek



Fotky ze všech řemeslných dílen Vlčí Stopy přikládáme.
Čtvrtými do party jsou Potůčky. Ti stihli dvě rukodělné 

práce, které zvládne jen ten, kdo má šikovné prsty - 
vyráběli bužírky a háčkovali. Výrobky ze svých dlaní nám 
také zaslali a byly opravdu hezké. Dokonce zvládli vyrobit 
bužírku 23 cm dlouhou, což výkon skoro na rekord - vyrobila 
ji Nicolka. Bohužel prý potom přepadla delegaci Potůčků 
chřipka. No ta už určitě minula a nijak je nezbrzdila, 
doufejme.

A teď výsledky, v mladší kategorii probíhá opravdu tvrdý 
boj vítězství, přijímáme sázky:

Oddíl společný jednoltivci   celkem
1.-2. Vlčí Stopa 5 5 24
1.-2. Bystré Potůčky 3 4 24
3. Hobriti - - 4
4. Zákusky - - 3
5. Ušoplesci - - 2
Ve starších se nám začíná taky ukazovat, kdo by mohl 

uchvátit čestné tituly, ale stav je o poznání vyrovnanější a 
ani Sněženky ještě nemají vítezství jisté:

Oddíl společný jednotlivci      celkem
1. Sněženky - 4 11
2.-4. Kamzíci - - 5
2.-4. Žabičky - - 5
2.-4. Krahujci 5 - 5
5. - 6. Makovice - - 3
5. - 6. Vokurky - - 3
Nezbývá než se snažit dál. Pokud snad křečkujte 

vyhotovené úkoly, pošlete nám je rychle. Ačkoli nebudete 
moci získat plný počet bodů, mohou vám pomoci předskočit 
ostatní a polepšit si na nějaké lepší místo. Při vyhodnocení 
budeme počítat a odměňovat první tři místa.

Zadání
Poslední úkol už je před vámi. Jak na něj? Bude 

jednoduchý, rychlý. Vaším úkolem je nyní dostat se do 
města, to je za bránou, kterou otevírá klíč. Jak si takový elfí 
klíč udělat? To je jednoduché. Nesmí být ani ze železa, ani z 
plastu. Na jeho výrobu použijte přírodní materiály. Jak klíč 
vypadá, vám snad vysvětlovat nemusíme. Je jedno, jestli 
uděláte jeden obrovský nebo spoustu malých, zámek se jim 
sám přizpůsobí. U jejich výroby si zkuste vzpomenout, co 
jste všechno na cestě za efím králem prožili. Co jste se 
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Vyhotovený 5. úkol nezapomeňte poslat na níže uvedenou adresu do 24.4.2008, spolu s 
registrací na Setkání BRĎO!
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naučili, komu jste pomohli. To všechno byste 
měli do svého klíče zaklet tak, aby získal větší 
sílu.

Takže aby bylo vše jasné. Vaším úkolem je 
vytvořit magický klíč nebo klíče a zároveň 
vytvořit magickou formuli, která je oživí a 
umožní vám klíč použít. Do formule vložte 
všechno, co jste se během putování naučili. 
Můžete to být básnička, vyprávění, písnička... 
cokoli.

Hotové klíče a zaklínadla nám buď pošlete do 
královské kanceláře, ale ještě líp uděláte, pokud 
si je přivezete na Setkání BRĎO přímo k elfí 
bráně, kde budete moct osobně odemknout 
kouzelný zámek otočením klíče a vyřčením 
kouzla a vstoupit konečně do elfího města na 
audienci k elfímu králi.

Každý sám

A jednotlivci? Ani na ty jsme nezapomněli. V 
této roční době je ideální vyrazit  do lesa a 
podívat se na naši květenu. Vy se zkuste 
zaměřit na rotliny léčivé a potažmo i  ty 
jedovaté. Vemte si na pomoc například atlas 
květin a nějaké se naučit pooznávat. Údaje o 
nich vyplňte do karet, které vám posíláme a 
voila! Úkol bude hotov.

Tak, tímto máte práci zadánu. My se už 
těšíme na to, až konečně město otevřete a 
vyžehlíte průšvih, který dokázal král lidí 
způsobit. Vzpomínáte si na to stále, doufám.

Nuže pošlete i čtvrtý úkol, který už měl dávno 
být v královské kanceláři doručen, ale stále nám 
poslové nic nedoručili.

A také se nezapomeňte přihlásit na Setkání 
BRĎO! Uskuteční se od 25. do 27. dubna v 
Mikulčicích. Elfí král pro nás chystá hry a 

soutěže, výlety na zajímavá místa i divadlení 
představení ve svém amfiteátru. Kdo přijede 
ačkoli bude moci, je pecivál a lenoch a dělá 
velkou chybu!

Ctibor




