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                                 Okružní 236,  PSČ   533 61  CHOLTICE 
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číslo účtu u Fio banky: 2200387122/2010 

kmenový e-mail:   kmen.trilobit@gmail.com 
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Náčelník kmene, vedení Malé Lóže:    Jiří Zelenka,  tel. 602 801 010 

Ohnivec a hospodář kmene, vedení Skřítků:  Radka Zelenková,  tel. 723 943 051,  730 891 332 

Kronikář, vedení Malé Lóže:   Patricie Vachutková, tel. 777 134 148 

Náčelník Rady orlích per (zkr. ROP), vedení Malé Lóže:  Milan Vavříček, tel. 775 634 397 

Liga lesní moudrosti 

kmen Trilobit 
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Jaký byl rok 2018 v Trilobitu? 

 

Z mnoha stran podobný, jako ty předešlé, a přesto zcela jiný. Rod skřítků 

se rozrůstá a tak se učíme, jak pracovat nejen s těmi nejmenšími, ale i s prv-

ními odchovancemi v pozici vedoucích. Inu, zase nová zkušenost.  

Rozrůstají se akce pro veřejnost. První ročník Trilobitmana nám přinesl 

zkušenost s pořádáním závodu v krátkém triatlonu a no-

vou podobu znaku. Trilodivadlo nastudovalo novou diva-

delní hru „Budulínek z hudebky“, kterou mimo Deštníku 

zahrálo i na Kiwendothě. Dokonce si vystřihlo i módní pře-

hlídku v rytmu První republiky.  

Na jarním sněmu u nás v Choltické oboře jsme přijali 

všechny nové skřítky do kmene i s novými přezdívkami. 

Jen si je všechny pamatovat… 

Celý rok jsme se snažili vybojovat Mahykanovu pa-

lici, což se nám na Kiwendothě podařilo, slavili jsme 

hned na nádraží a příští schůzku si pochutnali na ví-

tězném dortu pro všechny. 

Závěr roku trochu v poklusu: hra Adventní světýlka, 

Čertovská nadílka, Advent na zámku, Vánoční be-

sídka, Silvestrovský pochod se šifrovačkou a Bow-

ling už ve vánočních prázdninách. Než jsme se vrátili 

do lavic a do práce, stihli jsme uložit a založit v oboře Mílův novoroční kr-

melec. 

Do příštího roku 2019 vždy „S modrou oblohou“ 

 



 

 

 

 

 

 

Není 

nad to vyjet si a provětrat svá prkýnka, 

jak by řekl klasik z Krakonoš a lyžníci. A proto 

Trilobit svolal poradu, nejstatečnější lyžníci zaba-

lili svá prkýnka a vyjeli směr 

Itálie. 

Italské Alpy náš již několikátým rokem učarovaly a svahy je-

jich sjezdovek jsou nekonečné. 

Bombardíno jako odměna nemá chybu. Provětrali jsme si 

hlavy, nohy a peněženky. Rádi se budeme vracet příští rok. 

(Tazi) 

 

      V bojovém duchu se nesla únorová 

sobota. Trilobit se vydal do Pardubic prověřit 

své bojové zdatnosti v lasergames. Rozdělili jsme se do 

třech týmů a boj mohl začít. V lasergames je vše povo-

leno a ztráty byly vysoké. Krásně jsme se vyřádili a spo-

kojeně jeli domů s příslibem dalšího boje. (Tazi) 

Činnost Trilobitu v roce 2018  jsme zachytili v této vý-

ročce trochu z rychlíku, tak trochu letem světem. Pravi-

delné schůzky byly, mnoho drobných akcí také, ale ty zá-

sadní z loňska přinášíme právě nyní z pera několika au-

torů, jak se v závěru každého zápisu dozvíte….……  

Itálie Alpy – 30.1. – 4.2. 

 

Laser Game – 10.2. 

 



    

Dovolujeme si vyhlásit foto 

soutěž. Téma  bude „Ptačí život kolem kr-

mítka“. Budeme rádi, když fotky budou 

mít přijatelnou kvalitu a ptáčci budou na 

fotce rozeznatelní. Fotky posílejte 

na email.. vika.dv@seznam.cz, do před-

mětu prosím napsat „ foto soutěž 

02/2018“. Fotky posílat do 08/03/2018. 

Není to úkol jednoduchý… o to víc se těšíme na výsledky Vaší tvorby a v tomto případě 

i trpělivosti…Krásné světlo přejeme – Toliko zadání a výsledek si prohlédněte… (Šawi) 

 

 

 

 

       Jen jednou za čtyři roky nastane ten napětím vonící týden, kdy si na předem urče-

ném místě, dají dostaveníčko nejlepší sportovci ze všech koutů světa. Snad i ti, pro něž 

je sport sprosté slovo vědí, co to znamená.  

Statisíce diváků na sportovištích a miliony u televizních obrazovek si nervozitou okusují 

nehty, výkřiky povzbuzování jsou slyšet na míle 

daleko a každý z nich, chce vidět reprezentanta své 

země stát na nejvyšším stupínku. Nastávají totiž 

Olympijské hry. 

    Pro tento rok měl Mezinárodní Olympijský vý-

bor velmi těžké rozhodování o místě konání. Do 

posledního výběrového kola se dostaly totiž ty nej-

věhlasnější střediska světového zimního sportu. 

Americký Lake Placid, Švýcarský Svatý Mořic, Ja-

ponské Nagano a Český Bedřichov. A nutno zde po-

znamenat, že se moudří pánové z Lausagne pro tentokrát rozhodli dobře. Ponechali totiž 

Foto soutěž „Ptačí život kolem krtmítka“ – 20.2.-8.3. 

 

Hory Bedřichov – Olympiáda 10.-17.3. 
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stranou všechna zákulisní lobby, po aférách z posledních let se pravděpodobně zřekli 

jakýchkoliv úplatků a rozhodli podle jednoduchého klíče. Vypjatou debatu v kongre-

sové síni totiž rozčísl předseda MOV Thomas Bach svým ostrým německým „Wir wer-

den es in die Tschechische Republik bringen, es war noch nicht da!“ 

    

 

Někteří jeho němčině možná nerozuměli, ně-

kdo se možná zalekl jeho drsného Bavorského 

přízvuku a zbylým pomohla v konečném rozhodnutí vzpomínka, že byl za mlada vý-

borným šermířem, ale koneckonců, co řekne předseda je svaté a tak se dějištěm letoš-

ních zimních Olympijských her stala Mekka zimních sportů v Jizerských horách. 

     Byla polovina března a horskými silnicemi klikatícími se od Jablonce a od Liberce 

se sunuly autobusy plné sportovců. Na rozlehlý běžecký stadion v Bedřichově se sou-

středili oči celého světa, a když vzplála hranice olympijského ohně, největší sportovní 

podnik planety byl zahájen. 

ČR Itálie Japonsko Francie

Německo USA Kanada Norsko

Pohodička především... 



     Nebudu se zde rozepisovat o množství rekordů, počtech medailí, desítkách sportov-

ních katastrof a ještě více pocitech absolutního štěstí, které 

zde zúčastnění borci prožili, o tom se jistě dočtete ve sportov-

ních ročenkách, ale chtěl bych napsat něco reprezentantech 

Trilobitu. 

      Byly zde bez mála tři tucty členů tohoto uskupení. Byli 

roztroušeni mezi sportovci, novináře nebo organizátory a 

troufám si říci, že hlavně díky nim zůstanou letošní Olympij-

ské hry dlouho v srdcích milionů di-

váků.  

    Obzvlášť sportovci, na které byla 

upřena ta největší pozornost, ukázali celému světu, o čem tyto 

hry měly být. Ačkoliv byli rozděleni do ekip z různých států pla-

nety a na olympijských sportovištích si nic nedarovali tak bylo 

moc fajn, že na cestu tam nastoupili do vlaku jako dobří přátelé 

a stejně tak, když se po návratu zpět na pardubickém nádraží 

loučili, přáteli zůstali. Vždyť kdo jiný by měl být tím pravým 

nositelem olympijské myšlenky než členové woodcrafterského 

kmene. 

    Kdo se her neúčastnil nebo je alespoň nesledoval na obrazovkách televizí asi těžko 

pochopí má slova, ale já tam byl a s klidným svědomím můžu 

prohlásit to prosté a jednoduché: Bylo tam dobře. (Zelí) 

Mimo běžné schůzky jsme se občas sešly k něja-

kému tomu tvoření. Hned začátkem roku to bylo 

Velikonoční tvoření. Příprava krabiček na veliko-

noční nadílku, nás bavila. Účast nebyla zas tak ve-

liká, ale každý si tak mohl vyrobit krabiček kolik 

chtěl, jelikož bylo dostatek času i místa. Kdo měl 

chuť a náladu, mohl vytvořit i Velikonoční přání. 

Odpoledne rychle uteklo a v závěru si tak každý 

odnášel nějakou tu drobnost domů. (Patrika) 

Velikonoční tvoření – 23.3. 

 



    

Na nádvoří choltického zámku se roz-

zuřil chaos, neú-

prosná bitva, 

před kterou 

nebylo kam 

se schovat. 

Tedy až na almaru do níž se záhadným 

způsobem nasoukalo přes 80 dětí. Bo-

jiště náhle zalilo ticho, střelba ustala, 

ztichly dokonce i motory letadel a po-

plašná siréna.  

Neuplynulo ani 15 min. a ze skříně se s jásotem vyvalil dav dětí. Z jejich úst se dral 

mocný řev a všichni jako jeden muž křičely: „Zimní královna je poražena“. Nevím, jak 

je to možné, ale zřejmě zažily během 15 min. 

dobrodružství, které normální člověk neza-

žije za celý život. Mluvily o té chvíli, jako 

by tam strávily celou věčnost. Vyprávěly o 

bobří chýši, o mluvících zvířatech, nejraději 

však hovořily o moudrém a urostlém lvu, 

ochránci celé říše. Ten prý jim se vším po-

mohl a nebýt jeho, živá bytost ze skříně ne-

vylezla. Zní to jako příběh z pohádky a podle 

toho, co jsem zaslechl, to ani nic jiného než po-

hádka být nemohlo. Jedno je však zřejmé, věřte či ne, do té skříně vlezli obyčejní pout-

níci a vylezli jako králové a královny. Inu, možná tam také na pár minut zaskočím. 

(Bivoj) 

Noc s Andersenem – Letopisy Narnie – 6.4. 

 



 

 

Kdo jiný má tak blízko k Tram-

pingu, než jakýkoliv člen LLM. Zámek 

Choltice měl tu čest uspořádat výstavu, věnovanou 

právě historii tram-

pingu. Zahájení vý-

stavy proběhlo během 

krásného slunečného od-

poledne. Jelikož máme 

několikaletou zkušenost s programem pro veřejnost, ne-

byl žádný problém, kývnout na výpomoc uspořádat do-

provodné aktivity pro návštěvníky. A tak v době mezi slavnostním zahájením výstavy, 

jak jinak než Trampskou hymnou „Vlajka“, a večerním potlachem u ohýnku si návštěv-

níci mohly vyzkoušet své znalosti a zručnost. 

Malí i velcí mohli poznávat rostliny a zvířata, navštívit naše týpí, zkusit proběhnout 

překážkovou dráhu s lakrosovou pálkou v ruce, přejít přes nataženou slackline nebo 

házet vrhacími noži na cíl. Mnoho návštěvníků 

se o LLM dověděli poprvé, přitom ale většina 

z nich má v úctě stejné hodnoty a principy wo-

odcraftu jako my. Mnoho jich mělo na rukávu 

i symbol LLM, který jakoby propojil naše 

srdce a mysl. Na závěr celého krásného dne 

bylo velice příjemné si opéct buřt za zvuku živé kapely a zazpívat si klasické české 

trampské písničky dlouho do noci. (Milan) 

 

                                               

    V neděli 8. 4. 2018 v 

9 hodin ráno jsme se sešli na nádvoří choltického 

zámku. K našemu milému překvapení, nás bylo zase o 

trochu více, než předchozí rok. A to krásných 116 dob-

rovolníků, kterým není lhostejné okolí a příroda v okolí 

jejich domovů.  

Výstava „O TRAMPINGU“ – 7.4. 

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko! – 8.4. 

 



Po nezbytných bezpečnostních informacích, se kterými jsme zú-

častněné seznámili, jsme si rozdělili Choltice a okolí do úseků a 

vybavili se potřebným materiálem.  

Pak už nám nic ne-

bránilo, abychom s 

úsměvy na rtech a 

dobrou náladou vyra-

zili společně udělat ze světa 

lepší místo. I přes ne úplně ideální počasí, 

kdy okolo 11té hodiny začalo pršet, nás však 

elán a dobrá nálada neopustili.  

Podařilo se nám sesbírat 1230 kg odpadu. Což jsme ná-

sledně “oslavili” na zahradě Mateřské školy v podobě ob-

čerstvení a ohřátí u ohně. Moc děkujeme všem zúčastně-

ným a také obci za spolupráci. :-)) (Nagiwašté) 

 

Přišlo jaro a to i do Choltické obory. Pro-

tože přes zimu v naší oboře vznikla pa-

seka po poražených stromech a přišel čas 

na vysázení nových stromků na místo 

těch starých, sešel se na pasece náš kmen 

Ligy lesní moudrosti Trilobit se spous-

tou dalších přívrženců a pomocníků. 

Bylo krásné jarní ráno, když jsme se sešli vybaveni různým nářadím na místě, kde byly 

připraveny mladé sazenice dubů, buků a javorů. Na práci nám svítilo sluníčko a na sta-

rých dubech v oboře zpívalo mnoho opeřených zpěváků. Sazenice jsme si dali do kbe-

líků a přikryly jejich kořeny vrstvou hlíny. Potom jsme se rozdělili do skupinek, kde 

jeden kopal jamky, a další sázeli stromky do předvrtaných jamek. Paseka ožila dětským 

křikem a hlaholem. Já jsem také sázel do jamek, které mi vykopal můj milovaný a mnou 

ctěný tatínek, jak říká naše drahá maminka. Dbal jsem na to, aby stromky byly kořeny 

v zemi a to až po tzv. kořenový krček a stály rovně. Tatínek na to velmi dbá, protože 

pracoval v lesnictví. Vzduch kolem voněl hrabankou a čerstvou hlínou. Hrozně mě to 

Sázení stromků v choltické oboře s myslivci - 14.4. 

 



bavilo, protože jsem přitom zlobil sestru a házel po ní smrkové šišky. Ona mi pomáhala, 

nosila kbelík se sazenicemi. Při sázení jsem zahlédl na hrabance spousty mrštných pa-

vouků, kterých jsem si předtím nikdy nevšiml. Byly to skákavky. Práce šla všem rychle 

od ruky a dopoledne již byla paseka plná mladých stromků, které stály v řadách jako 

vojáci. Práce byla hotova a přišel čas na ohýnek a opékání buřtů, kdy jsme si všichni 

povídali. Já jsem běhal po oboře, kde jsem našel několik hnízd. Táta mi řekl, že jsou to 

hnízda krahujce obecného. Oheň 

jsme nechali dohořet, řádně ho 

uhasili a uklidili po sobě všechen ne-

pořádek. Když jsme z paseky odchá-

zeli, tak jsem se ohlédl a měl jsem ra-

dost z dobře odvedené práce, která 

byla i zábavou. Doufám, že vysazené 

stromky jednoho dne dorostou do ve-

likosti svých předchůdců. Poté co 

jsme uklidili nářadí a všechny věci, 

jsme se sešli s ,,trilobiťáky“ na náměstí v Cholticích v cukrárně Andělka na výbornou 

zmrzlinu.                                                                     (Z lesní paseky Váš reportér Četan) 

 

Ráno jsme vyjeli vlakem do Prahy Smí-

chov. 

Trilobit se rozdělil na 2 skupiny. 

První pod velením Zelího a druhá pod vedením 

Šawi. Na této hře bylo více kmenů. Když se 

všichni vzpamatovali z cesty, rozdali každému 

papíry s otázkami. Začala hra a týmy se rozešli 

se po Smíchově. Hledali jsme postavy, které 

byly po 

Smíchově rozmístěny, abychom získaly co nej-

víc bodů. Hru samozřejmě nevyhrál nikdo jiný 

než tým Šawi a Zelího tudíž Trilobit. Domů od-

jížděli všichni spokojeni a nadšeni z výhry. 

(Keya + Linda)  

Stará Praha – 21.4. 

 



 

 

Nejdřív jsme mu-

seli přijet vlakem a kus k tábořišti do-

jít pěšky. 

Když jsme do-

razili na tábořiště, postavili jsme týpí a šli vyložit věci 

z auta. Roztřídili jsme se do týmů po kmenech, aby-

chom další den 

mohli hrát hry. 

Letos byli hry 

spíše sportovního typu: hrálo se rugby, kýblból, 

ringo maso, frisbee. Večer se hrála noční hra, na 

kterou se všichni těšili. Další den se vyhlásily vý-

sledky. 

(Keya a Wahy) 

 

 

 

 

 

Náš první 

Velký sněm. Proč s velkým písmenem? 

Jelikož to byl náš první sněm s takovou spoustou no-

vých členů. Náš kmen se od září roku 2017 značně 

rozrostl právě o malé členy a tím dal vzniknout nové 

základně Skřítků. A tak, nejen pro ně, bylo připra-

Tamalo – 4.-8.5. 

Sněm Trilobitu – 12.5. 

 

Proběhl také 1. roč-

ník podařené soutěže 

MISTR UZEL 



veno dnešní odpoledne. Z Malé lóže, kdo mohl, zapojil se do příprav. Kromě postavení 

teepee v Choltické oboře, bylo potřeba připravit ohniště, dříví, louče k zapálení ohně. 

Připravit občerstvení, dovézt vodu, donést věci na přespání a věci na snídani. Zkrátka 

vše co k tomu patří. Když již bylo vše připra-

vené a očekával se příchod těch nejmenších, za-

sáhla příroda. Pár Skřítků dorazilo včas a tak 

mohli s námi přihlížet tomu, co se událo během 

pár minut. Spustil se tak prudký, vytrvalý liják 

(asi na půl hodiny), že nás všechny opravdu za-

skočil. Stačil skoro vše zničit. V tee-pee se těch 

pár jedinců muselo ohánět.  

Během chvilky se v tee-pee vytvořilo v připraveném ohništi, nemalé jezírko. Kolem tee-

pee nově vznikaly malé potůčky a potoky. A to nás bavilo. Na jedné straně nám to vzalo 

trochu sil, ale také nás to opět přesvědčilo, že 

člověk je nesen proudem osudu a času. Když 

dorazili i ti, o kterých jsme si mysleli, že je 

počasí již nadobro odradilo, mohl náš velký 

den začít. Rada orlích per - zasedla k posou-

zení nově přiznávaných Orlích per z řad členů 

Trilobitu. Pospolu jsme před tee-peem vytvo-

řili kruh a vysvětlili Skřítkům, co je dnes 

vlastně bude čekat. Byl to nádherný den, plný 

smíchu a jiskřiček v očích. Možná to byli i sl-

zičky z čoudícího dřeva, ale to hlavní bylo, že se náš kmen toho dne výrazně zvětšil o 

malé a troufnu si říci, že i nadšené Skřítky.  

Většina Skřítků získala tento den také své nové 

indiánské jméno. Každý ze Skřítků přistoupil 

před náčelníka, který mu na lístečku dal jeho 

jméno (rozumněj běžné - lidské jméno) a to 

malý Skřítek hodil do ohně. Následně dostal 

od náčelníka Zelího své nové - indiánské 

jméno. Nestihli se vám pochlubit? Zapomněli 

své nové indiánské jméno? Nevadí. Máme je 

tu. Kromě Skřítků se také tento den přijali noví 



členové do Malé lóže a Velké lóže. Kdo chtěl, zůstal po skončení obřadu a přespal až 

do rána.  

Těšíme se na společné zážitky a doufáme, že je to s námi 

bude nadále bavit. 

Skřítkové: 1. Matošiča - Zlobivý medvěd - Pepa Vavřa 2. 

Wowašte - Dobré jídlo - Max Paulík 3. Tabloka - Jelen - 

Eda Moravec 4. Čaponka - Komár - Seba Valkó 5. Aki-

čitawin - Bojovnice - Barča Volejníková 6. Kičizapi - Zá-

pasník - Filip Houf 7. Weto - Modrá krev - Julča Wetzle-

rová 8. Migizi - Orel - Filip Korbel 9. Tawyielan - Srnka - 

Šárka Horáčková 10. Wičanhpi - Hvězda - Valča Kočí 11. 

Wookihi - Síla - Honza Šmíd 

12. Wahča - Květina - Nela Kolenová 13. Watutka - 

Včelka - Anetka Rabová 14. Wačipi - Tanec - Sofinka Šul-

cová 

Malá Lóže: 1. Četan - Sokol - Martin Hamerník 2. Hogan - Ryba - Kája Kašparová 

Velká Lóže: 1. Nagiwašte - Dobrá duše – Markéta                                            (Patrika) 

 

 

 

19.5. se uskutečnilo pravidelné čištění choltického koupaliště. Každý 

rok toto přírodní koupaliště navštíví spousta místních i nemístních lidí. Byla by škoda 

nechat toto pěkné místo ladem a nedat lidem možnost se vykoupat a strávit tam letní 

dny s kamarády. Trilobitu to jedno není a tak každý rok organizuje přátelské uklízení a 

údržbu prostor v koupališti i kolem. 

Akce byla zakončena opéká-

ním buřtů a špízů. (Tazi) 

 

 

Čištění koupaliště – 19.5. 

 

I letos jsme našli v kou-

pališti tyto staré kama-

rády, ale v zápalu 

úklidu jsme zapomněli 

fotit. Omlouváme se…. 



To si takhle jednou Michal se Zelím 

udělali výlet do Kunvaldu, kde se pořádal 

Kunvaldský železný muž – triatlonový závod. No, a 

rok na to jsme seděli u stolu, vzpomínali a smáli se 

tomu, jak se tam Bivoj ztratil na kole a najednou to od-

někud přiletělo. Co kdyby se v Cholticích udělal taky tri-

atlon. A jelikož se v prvních 10 

sekundách nikdo neozval, jako že co to je za hloupost, začalo 

se hned plánovat. Kolik že se to plave, a kolik že se to jede na 

tom kole celkem kilometrů a to se jako ještě pak musí běžet 

jóó. Ty jóó, to není ale přeci pro každého. Na to musí být jeden 

už alespoň trochu trénovaný. To je jako Dolomit man, tam je 

to jen pro otrlé. Přesně tak a tohle bude TRILOBIT MAN a 

tam to bude pro odvážné.  

A když se tedy řeklo, že jo, tak se hned jako první důležitý bod 

stanovil termín. To proto, aby se vše mohlo vyvěsit na webo-

vých stránkách pro běžce a triatlonisty. Hlavními organizátory budou Míša, Zelí, Míla 

a parametry budou stejné jako v Kunvaldu. Michal tedy podle mapy.cz načrtnul propo-

zice. Plavat se bude na koupališti, na kole to vezmeme po vedlejších silnicích okolními 

vesnicemi a zakončíme to během v Choltické oboře. Budou nejméně 3 kategorie – muži, 

ženy a štafety. Každý kdo nebude startovat, bude někde pomáhat. Někdo na startu u 

zápisu, další zajistí občerstvení, několik jich musí hlídat na křižovatkách, alespoň dva 

na trati pro běh. Tak cca 20-30 lidí. 

Najednou se ozval pochybný hlas, co 

když se přihlásí do závodu třeba 

pouze 10 lidí? Od té chvíle, to bylo i 

o tom, zdali jsme vůbec takovouto ve-

likou akci schopni ukočírovat a zvlád-

nout. Ambice bylo mít alespoň 50 zá-

vodníků na startu. To znamenalo udě-

lat závod trochu lukrativnější, jenže k 

Trilobitman 2018 - závod v krátkém triatlonu – 9.6. 

 



tomu je zapotřebí mít trochu více finančních prostředků. Proto se oslovilo několik míst-

ních firem, o trochu se požádalo i na obci a záhy to vše vypadalo zase o něco lépe. 

Příprava tratě. 

1. Plavání 500m. Jako každý rok, jsme nejprve museli vyčistit koupaliště. Po mírných 

nedorozuměních se povedlo koupaliště vypustit a s lehkostí zkušených čističů a za po-

moci mnoha přátel, se opět odstranil nános bahna z loňské sezóny. Jenom to napouštění 

bylo jaksi pomalé. Vlastně ještě více než pomalé. 

Po 14 dnech se nedalo ani brouzdat po kolena, na-

tož dělat nějaké tempo. Naštěstí plán „B“ byl hned 

nedaleko koupaliště, v podobě Chrtnického ryb-

níku, který prošel nedávno rekultivací z obyčej-

ného bahňáku na přírodní ekosystém. A tak když 

v něm můžou žít a plavat vzácné živočišné druhy, 

tak proč ne pár bláznivých sportovních nadšenců. 

2. Jízda na kole 24km. Trasa vedla víceméně po silnici III. třídy, kromě asi 2km polňa-

ček skrze které se museli propojit některé ves-

nice. Aby nedošlo ke ztrátě závodníků, byl na 

silnici před každou křižovatkou zvýrazněn směr 

odbočení. Občas bylo nutné informovat i o zbý-

vajících kilometrech do cíle, který byl na fotba-

lovém hřišti. Hřiště nám bylo zázemím po celou 

dobu konání závodu. Zde byl příjem přihlášek, 

zázemí závodníků, stánek s občerstvením a i cíl 

poslední etapy 

3. Běh 4.5 km. Kdo není místní a zná Choltice, většinou to je 

kvůli zámku anebo, kvůli zámecké oboře. Svou velikou roz-

lohou a příjemnými cestičkami jakoby byla stvořena přímo 

pro běh. Proto se běžecká trasa vedla právě tudy. Stavební 

červeno-bílá páska vytyčila celou trasu a díky tomu se nikdo 

neztratil (pomineme-li místního závodníka Rudu, který měl v 

oboře svoji naučenou - oblíbenou trasu, tak proč běžet tak, jak 

chce někdo jiný J). K zajištění bezpečnému průběhu i mlad-

ším závodníkům, byla tato běžecká trasa určena i jako jejich 



trasa pro kolo. Závodníci do 15let se tedy nemuseli pouštět na silnici. 

Nadešel den „D“ a my všichni byli připravení. Plovací bóje na místě, trasy zkontrolo-

vané, překážky žádné tak už jenom zbývalo přivítat závodníky. Bylo moc prima vidět 

je všechny, jelikož nakonec jich bylo něco přes 60 a to bylo opravdu super. Na start se 

postavily všechny kategorie: ženy, muži, štafety, junioři do 18let, a dorost do 15 let. 

A jaký že byl průběh? Odstarto-

valo se hromadným startem 

přesně v 10 hod, což bylo na-

prosto dle harmonogramu. Tep-

lotní podmínky vzduchu i vody 

naprosto skvělé (až na trochu ža-

bince, se kterým ale stejně měla 

problém pouze naše Patrika, a i 

ona to ustála). Pravdou je že ve 

vodě se udělal dlouhý had a tak 

při nasedání na kole nedošlo k 

žádnému karambolu. Bohužel ne všichni měli kolo, které mohlo zvládnout ony zmíněné 

2km polňačky aniž by měli defekt. Mezi těmito 

smolaři byl i Bivoj - naše želízko mezi juniory. 

Na kolo se mu ale již nasednout nepovedlo. 

Téměř tedy všichni dorazili do depa, aby se ob-

čerstvili a vydali se do poslední etapy. Rozdíly na 

prvních pozicích byli max dvě minuty a tak 

opravdu bylo na co koukat do samého konce. A 

za kolik že se takový závod dá zvládnout? Michal 

Hurník to zvládl za 1:20:11. První z žen byla Katka Kubiasová s časem 1:39:00. Junioři 

se naprosto bravurně začlenili mezi ostatní dospělé. Velice dobře si vedlo všech 5 sta-

tečných dorostenců, z nichž ve šlépějích 

svého otce zvítězila jedenáctiletá Lenka Hur-

níková, byť její trasa byla 100m plavání, 

9,5km na kole a 2km běh. 

Slavnostního předání se zúčastnili všichni, i 

když třeba závod nedokončili. Hlavní ceny 

nám pomohl vyhlásit a i předat pan starosta 



Choltic, byť již za deštivého počasí. Přeháňka, která se nad námi v závěru této akce 

prohnala, se naštěstí vůbec nepodepsala na radosti ze závodu, která byla nepřehlédnu-

telná hlavně ve tvářích závodníků a i nás organizátorů. Bylo moc prima vidět, jak si 

někteří přišli poměřit síly s ostatními, ale že tu byli i někteří, kteří přišli zvítězit hlavně 

sami nad sebou. A my si mohli upřímně říci, že to veškeré úsilí stálo za to. 

A na co že se to určitě nezapomene? Že se může plavat 500m okolo bójí, které vytyčují 

ve skutečnosti trasu 700m. Na to, jak jsme si jen bláhově mohli myslet, že všichni zá-

vodníci budou sledovat ty naše nepřehlédnutelné ukazatele, co byli před každou důleži-

tou odbočkou vyznačené na silnici. Jak že se mohlo stát, že jeden závodník urazil na 

tom kole 38km, když trasa byla pouze 25km. Proč jen ten Ruda běžel opačným směrem? 

Jak se stalo to, že strejda Leoš měl informace, že na kole se pojede pouze 10 km. Pokud 

něco z tohoto, anebo něco nového chcete zažít, musíte dorazit na další ročník TRILO-

BIT MANU. My tam určitě opět budeme. (Patrika)  

 

 

 

Za Slavoj Korby

Za Kunvald ..... i ti 
nejmenší Za Trilobit 

Čermi

Za Trilobit Vavříčkovic 
klan

A zlaté želízko v 
ohni za Trilobit -

Patrika 



 

 

 

 

 

Milá maminko, milý tatínku! 

 

Posílám Vám moc pozdravů za svého výletu časem. 

Říkali jste mi, že mě posíláte mezi naše potomky, jen 

o pár tisíc let později. Že se budu cítit jako doma, že  

poznám nové přátelé. 

No v něčem jste možná měli pravdu, ale cítit se jako 

doma? Maminko já se tady z toho snad zblázním, vždyť 

tady je všechno jinak! Doufám, že se dočkám konce  

a že se ještě s vámi shledám v našem skromném opidu. 

 

Jen co jsem sem přišel, podlomila se mi kolena. Představte si, oni bydlí v takových špi-

čatých stanech, uprostřed hoří oheň a po stranách jsou postele. To by ještě nebylo až tak 

zvláštní, ale oni svoje opidum nemají vůbec opevněné. Žádné valy, nikde ani náznak 

obranného příkopu, brána nebo hlídková věž. Když jsem se náčelníkovi opovážil zmínit, 

že mám starosti o svoje bezpečí a jestli se nebojí nepřátel, poplácal mě po ramenou a 

naivně mi odvětil, že žádné nemá.  

Tábor „Mezi Kelty“ – 30.6.-14.7. 

 



Nejvíc mě však dostává, že mě každý den 

někdo chodí kontrolovat, jestli mám ve 

svých věcech uklizeno. Moji spolubydlící 

mě kvůli tomu nemají moc rádi. Prý ztrácí 

nějaké body. Nějak to těch čtrnáct dní vy-

držím. 

Na začátku nás rozdělili do družin po-

dobně, jako máme my, ale tati, představ si, 

dali mě do skupiny se třema holkama. Mě 

budoucího bojovníka! Hned jsem se ohra-

dil, ať se podívají, co nosím mezi nohama 

já a co ony, že se rozhodně nechystám ně-

jak šít nebo zpracovávat kožešiny. Vždyť 

já jsem otče po tobě, budu velký lovec! Ale 

nedali si říct a nechtěli to již měnit. Trošku 

jsem se upokojil, když jsem zjistil, že i 

ostatní skupiny jsou smíšené a, že i ostatní 

chlapci budou trpět s babama. Nějak to 

těch čtrnáct dní vydržím. 

Bojujeme proti sobě v rozličných disciplínách. Musím se přiznat, že některé mi nejdou. 

Třeba včera jsme se cvičili ve střílení takových malinkatých kovových šipčiček ze 

zbraně, které se říká vzduchovka. 

I když nevím, proč tomu ří-

kají zbraň, protože když 

jsem s tím trefil jednoho 

z kamarádů, tak mu ani ne-

tekla krev. No a běžte s tím 

pak na lov. Za to s lukem 

jsem o dost jinde než 

ostatní. Nerozumím tomu, 

jak zdejší muži mohou uži-

vit své rodiny, když se často 

z dvaceti metrů netrefí do 

terče velkého jak zadek 

zubra. Některé soutěže mě baví, některým vůbec nerozumím, ale stále nechápu, proč 

třeba v řezání dřeva mám soutěžit s holkama. No to bych měl těch čtrnáct dní vydržet. 



No s tím lovem je to tady opravdu prazvláštní. Každý den od východu slunce číhám, 

kdy muži půjdou na lov a nedaří se mi je zastihnout. Asi chodí ještě za tmy. Zřejmě 

musí, protože v lesích je velmi málo zvěře a oni musí používat daleko větších lstí. Zítra 

se zkusím probudit dřív a budu je stopovat. Někde lovit musí, protože jídlo je tady fakt 

eňo ňuňo. Každý den Vám do torny na ochutnání schovávám, co zbyde, ale nevím, zda 

to těch čtrnáct dní vydrží. Bojím se, že mi to najdou při těch kontrolách úklidu. 

Jo a taky hudba, to vám musím povědět, ta mě tu fakt 

bere. Teda zprvu, když jsem viděl, jak si 

z nevydělaných kožek začali matlat 

bubny, třikrát jsem běžel do řeky si 

opláchnout obličej, zdali mě zrak nešálí. 

Tohle by zvládla i moje čtyřletá 

sestřenice. Ale když vyndali to své 

dřevo se šesti provázky a začali na něj 

drnkat, moje tělo se okamžitě začalo vlnit do rytmu 

těch podmanivých tónů. Ach ty spousty písní, co na ně dokáží 

zahrát. Nejvíc se mi asi líbí ta, jež má název převzatý z ja-

zyka nějakého jiného kmene, protože mu vůbec nerozu-

mím- Američan z Poličan. Budu si muset to dřevo také 

vyrobit, protože bez něj už nevydržím ani čtrnáct dní. 

Jediná věc, které zde, ale opravdu dlouho nerozuměl, 

je to že se nemodlí k žádným bohům. Vždyť takhle 

přeci nemohou dlouho žít.  

Nebudou mít žádnou úrodu, neuloví jedinou kořist, ne-

najdou si žádnou ženu a vlastně nebudou mít vůbec nic. 

Až včera jsem na to kápnul a zjistil jsem, že jsem jim 

celou dobu křivdil. Mají své bohy. Jsou to takové malé 

hranaté krabičky. Někteří 

na ně vydrží bez hlesnutí 

celé hodiny koukat jako učarovaní a 

včera, když jsem jednu holku viděl, že 

do ní řekla, že potřebuje poslat suché 

boty, dnes ráno ji je přinesli v krabici. 

Asi jsou ti jejich bohové spolehlivější 

než ti naši, ale radši u nich zůstanu a jestli 

mě tito do čtrnácti dnů neočarují…….. 



 

Maminko, Tatínku už se moc těším do té naší 

malinké chýše a na vaše vřelé oběti. (Zelí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horké léto bylo sice jako 

dělané ke každodennímu navštívení koupaliště, občas se ale zdálo, že i ta 

voda je až příliš teplá. A proto k tomu, aby se člověk hezky svlažil, musel využít jedině 

vlahé noci. Jelikož léto bylo téměř bez deště, 

nehrozilo, že by noc strávenou 

pod širým nebem ohrozila náhlá 

průtrž mračen. A jelikož jsem 

věděl, že ne všichni Trilobiťáci 

jsou odjetí kdesi na prázdninách 

u babiček, nebo u moře s rodiči, 

rozhodl jsem se po vzoru filmu 

Pelíšky, udělat u mě na zahradě 

večerní Letní kino. A pro toho 

Mílovo Letní kino v Chrtníkách - srpen 

Bylo to bezva, příští 
rok na viděnou....

Den 
poté...



komu nevadilo přespat na karimatkách až do rána, bylo nabídnuto shlédnout vždy ale-

spoň dva filmové tituly.  

A jaké že jsme promítali filmy? Klasika Fimfárum pana Wericha oslovila nejen ty malé, 

ale udělala radost i těm starším. Strhující příběh Bílá smršť ukázal, jak je krásné mít 

opravdové přátele. Aniž bych věděl, že se Francouzský film Nedotknutelní vrátí znovu 

na podzim do kin jako znovu-nový trhák, u nás našel svůj prostor právě již v létě. Ne-

mohlo chybět ani několik klasických Marvelovek ale i česká klasika v podobě Obecné 

školy. Když se jeden večer sešlo více dětí než dospělých, bylo rozhodnuto, že se budou 

pouštět jenom pohádky. Jak mě překvapilo, když jsem zjistil, že Slavný lovec Pampalini 

je pro malé diváky absolutní neznámou, i když již přes 40let starou, a přesto skvělou 

podívanou. A že i animák Horton neviděl kde kdo, mi taky udělalo radost. Při promítání 

nikdy nechyběli nezbytné atributy moderního kina = popcorn, křupky a limča. Pro velké 

pivo či víno. Prostě krása letních vlahých nocí. Uvidíme, zdali nám i příští léto a sousedé 

nabídne svoji přízeň. Už teď mám v hlavě několik krásných titulů. (Milan) 

 

           Všechno to začalo v polovině prázdnin za-

čátkem srpna, Zelí dostal nápad, že bychom 

na Choltickém deštníku mohli hrát divadlo: 

Budulínek z hudebky. A tak jsme se jednoho 

teplého odpoledne sešli 

u Zelího na zahradě a 

rozdali si role, hlavní 

roli Budulínka dostal 

Kamzík. Zhruba po čtr-

nácti dnech zkoušení 

nám Zelí řekl, že kromě 

divadla budeme mít i 

doprovodný program v 

oboře. Padaly různé tipy, 

Choltický deštník a Trilodivadlo „Budulínek z hudebky“ – 6.9. 

 



co bychom jako doprovodný program mohli udělat. Nakonec jsme se dohodli, že udě-

láme soutěž Takeshio hrad.  Jednoho sobotního rána jsme se tedy sešli u Míly v Chrtní-

kách a pustili se do stavění zdaleka té nejlepší prolézačky. Během dopoledne jsme posta-

vili základ. Odpo-

ledne jsme posta-

vili kulisy k našemu divadlu a dali si zkoušku. Celý tento den probí-

hal na výbornou.  

8.9. nastal ten den, vstávat jsme museli velmi brzy abychom vše včas stihli. Jako první 

jsme v oboře postavili TP. Poté jsme spojili své šikovné ručičky a postavili tu nejvíce 

jak fyzicky tak psychicky těžkou překážkovou dráhu co si dovede málokdo představit. 

Michal přivezl táborová kamna a kousek od Takeshiho hradu stál náš stánek s domácími 

plackami. Zájem si u nás našli nejen děti, ale i dospělí, kteří trávili hodně času v mini 

knihovně o kterou se starala Patrika. V po-

ledne jsme si museli připravit kulisy. Sta-

vění šlo rychle, během 10 minut jsme to 

měli připravené, ale podium bylo menší, 

takže kulisy se nám tam skoro nevešly. O 

makeup se postarala naše Patrika a v 13:00 

jsme už stáli na pódiu. Budulínek z hu-

debky sklidil velký potlesk a každý si našel 

něco, u čeho se alespoň jednou zasmál. V 15:00 jsme spustili tu nejtěžší překážkovou 

dráhu Takeshio hrad. Na dráze podávali všichni sportovci výborné výkony. Ale nejlep-

ším výkonem se může pyšnit Čermi, který měl rekordní čas. Schylovalo se už k večeru 

a my, ti největší woodcrafteři co tam zůstali, jsme se rozhodli přespat v TP. Plamínky 

ohně tancovaly po vnitřních stěnách TP a my za jasně svítících hvězd usnuli. (Čermi) 



    Na sklonku léta 14. září 

jsme přijali pozvání do 

Domova pro seniory v 

Přelouči, abychom se po-

díleli na kulturním pro-

gramu v rámci zahradní 

slavnosti Loučení s létem 

v indiánském duchu.   

Akci doprovázely trochu 

zmatky, poté, co jsme si spletli datum a 

všichni byli nachystáni na sobotu 15. Po 

zjištění, že máme být na akci o den dříve, 

nás trochu zachvátila panika, přesto se 

nám podařilo sehnat pár dětí, kteří se 

mohli zúčastnit. Domov jsme navštívili 

sice v malém počtu, zato plni elánu, zpří-

jemnit klientům odpoledne. Skřítkové 

společně se Šawi nacvičili hudební 

vystoupení s tancem a členové 

velké lóže si sami vymysleli a na-

zkoušeli taneční choreo na píseň El 

Condor Pasa.  

Každý z klientů domova od nás do-

stal indiánský amulet pro zdraví a 

štěstí, které jsme postupně vyráběli 

už od tábora. Několik klientů si s 

námi zkusilo se Zelím křesání, což 

pro ně bylo příjemným rozptýle-

ním. Díky všem zúčastněným i všem, 

kteří pomáhali s výrobou amuletů. (Nagiwašté) 

Loučení s létem – Domov u fontány Přelouč – 14.9. 

 



 

 

 

Začalo to dlouhou cestou do Bobrůvky vlakem. Následovala cesta do 

tábora, už jenom tohle byla 

sranda. tam se sešlo spoustu kmenů, 

který chtěli získat mahykanovu 

palici + se podívali na naše vy-

stoupení "Budulínka". Den první: 

hrálo se spoustu her na téma země-

plochy. Prostě takové bláznivé, srandovní, 

fantastické dobrodružství.  

Den 

druhý: Konečně 

nastal den divadla. Teď vám po-

píšu, jak jsem to vnímala já..... Ráno jsme 

vstali a vyrazili do Bobrůvky postavit je-

viště a hlediště jak pro Bobrůvku, tak i pro 

ostatní kmeny. Pak jsme si dali jednu 

zkoušku a pak už jenom čekali na diváky. 

Najednou všichni přišli, byla jsem ráda, 

když jsem viděla, kolik lidí se chce na naše 

di-

va-

dlo 

po-

dí-

vat. Všichni se usadili a čekali, co z nás vyleze. 

Začali jsme hrát a byla to velká sranda jak pro 

nás tak i pro ostatní. Když skočilo vystoupení, 

Kiwendotha + Budulínek pro Bobrůvku – 

27.-30.9. 

 

Dobojováno….: „Ko-

nečně zase doma, co 

myslíš Pepo?“ 



všichni se vrátili do tábora. Děkuju za nás všechny, že jsme mohli v Bobrůvce zahrát 

naše divadlo a snad si do příště ještě něco připravíme. (Wahy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choltická obora, místo pro-

zkoumané okem každého trilobiťáka skrz na skrz, jinak řečeno pro nás už záležitost 

ohraná. Tato skutečnost se stala oh-

niskem zrodu jistého nápadu: Pojďme 

se podívat na naši oboru očima ně-

koho jiného. Co takhle zkušeného les-

níka Petra Pixy? Shodli jsme se, že to 

je ten pravý a než jsme se nadáli, už 

jsme tajíc dech zírali na jeho znalosti 

o přírodě. Zejména Šawondu jeho um 

značně okouzlil, a tak jsme po čas vý-

pravy spíše než pana Pixu slýchali 

kvanta Šawondiných otázek. I přes toto úskalí jsme snad každý získali nový úhel po-

hledu a něco zajímavého se dozvěděli. (Bivoj) 

Výprava s Petrem Pixou – zážitková lesní pedagogika – 13.10. 

 

Bravoooo

Oslava

A jde 
se...

Vítězství



 

Na podzim se jako každý 

rok konala drakiáda. Letos 

byla na téma Amerika. 

Házelo se meči a střílelo se ze vzduchovky. 

Viděli jsme profesionální ukázku lasování. 

Dívky z trilobitu: Wahy, Hytunka, Išton… 

Wabluška, Metyma, Monča… Liška, Maká, 

Keya si pro nás připravily vystoupení roz-

tleskávaček, do kterého se mohli nakonec 

zapojit i ostatní. Roztleskávačky pak hlaso-

valy pro nejhezčího draka. Soutěž vyhráli: 

Viky, Metyma, Valinka, Bílý Mokasín a 

Čan-

téwin. 

Také se soutěžilo ve vaření, do kterého se 

zapojují rodiče dětí, hlavně maminky. Le-

tos to byl vzhledem k tématu drakiády - 

americký koláč.  

Také se podávaly hamburgery, které všem 

moc 

chutnaly. 

Protože to byla právě Amerika, kterou 

jsme o drakiádě navštívili, nechybělo 

tu ani kasíno, kam přišel zkusit své 

štěstí snad každý. Někomu se dařilo, 

ale někomu bohužel ne.  

Myslíme si však, že drakiáda byla po-

vedená, a že si ji všichni užili, jak se 

patří. (Keya) 

Americká drakiáda – 20.10. 

 



 

 

 

 

Psal se rok 1938 a Evro-

pou se šířila hrozba bod znakem háko-

vého kříže. Jakpak to bude s Českosloven-

skem? Tak nějak to jistě cítili naše prababičky a 

pradědečkové. Prezident Edvard Beneš vyjedná ochranu našeho národa s našimi přáteli 

Angličany a Francouzi. Nicméně i my musíme být připraveni ve zbrani a v bojové po-

hotovosti. Máme přeci tu nejdokonaleji zbudovanou betonovou ochranu, kterou nikdo 

nemůže projít, ale kterou i tak musíme umět ochránit a udržet. 

V takovémto duchu začali pod-

zimní prázdniny, které se odehrá-

valy v Mladkově v Orlických ho-

rách. Kousek odtud jsou proslulé 

zbytky opevnění, jako je Dělo-

střelecká tvrz Bouda, Pěchotní 

srub U Cihelny, Dělostřelecká 

tvrz Hůrka a mnoho řopiků bývalé 

ochranné linie. 

Chata „Mladkov“ sice byla vyba-

vena pouze 18 lůžky, vůbec ale ne-

vadilo, že se pod její střechou schová 38 odvážlivců, odhodlaných 

nasadit vlastní život proti nepříteli. Po důkladném rozdělení hod-

ností od vojínů po generála, bylo určeno kdo, kde bude nocovat 

a kdo s kým bude v četě. Tím mohl začít výcvik elitních jed-

notek pod vedením nejlepší plukovníků nacházejících se v té 

době v Orlických horách. Po tom co byli všichni seznámeni s 

provozním řádem, přistoupilo velitelství k rozdání potřebného 

arsenálu. Poloautomatické pušky pro vojíny a pistole pro desát-

níky. Toto vybavení bylo vyrobeno na speciální zakázku v dílnách 

Podzimky Mladkov – 26.-30.10. 

 Tentokrát si Míla pěkně 

máknul, inu výzbroj 

byla nutná… 



utajené zbrojovky Chrtníky, mistrem zbrojařem Mílou. První den se všechny čety vydali 

na obchůzku okolního terénu. Počasí bylo klasické podzimní = mlha a mrholení. 

Nicméně to neodradilo starší vojíny a desát-

níky aby se vydali na delší výšlap s cílem 

udolat Dělostřeleckou tvrz Bouda.  

Po cestě jsme vypátrali Pěchotní srub K–S 25 

Na Sedle – kde jsme objevili nadšence ze 

spolku “Muzeum Vysoký kámen“, který 

pouze ve svém volném čase, uchovává kus 

vojenské historie pro další generace. Pevnost 

Bouda je neuvěřitelná masa betonu, kde se nám odhalilo, kolik, že se toho ve skutečnosti 

ukrývá pod povrchem. Je to jako ledovec, kde nad hladinou je pouhá špička velikého 

monstra. 

Každý den na základně, proběhl důkladný vý-

cvik všech vojáků, aby nebylo slabého je-

dince. Všichni si osvojili znalosti v uzlování, 

zdravovědy, orientace v terénu a v mapě, zna-

lost mapových značek a i střelbu z pušky. 

Všichni do jednoho drželi krok při vzorném 

pochodu se svou zbraní po boku. Aby bylo ih-

ned od začátku jasné, v jaké hrůzné době jsme se ocitly, byli ti nejmladší vystaveni tomu 

největšímu nepříteli, co existuje - vlastní strach a zbabělost a to v podobě stezky odvahy. 

Odolali téměř všichni. 

Stravu 

měla na 

starosti každý 

den jedna četa a bylo její 

povinností nenechat své ka-

marády o hladu. Abychom 

však udrželi lidskost v na-

šich myslích, bylo nezbytné 

si i sem tam trochu zahrát a 

ulevit povinnostem. Jistotou bylo 

promítnout film a tak „Po strništi bos“ 

zpříjemnilo pochmurné počasí. Soutěží bylo 

Boje probíhaly i za 

hranicemi??? 



během výcviku hned několik. Při jednom klání, bylo úkolem každé čety postavit nej-

vyšší věže pouze za pomocí syrových špaget a marschmelounových bonbonů. Další 

soutěž byla o nejlepší pokrm pro své velitele. Byť bylo uděleno první až třetí umístění, 

nebylo zde dle mého názoru poraženého. Všichni předvedli vynikající výkony a veškeré 

jídlo se snědlo. 

Na den 28.10. byla ohlášena 

přehlídka všech bojeschopných 

jednotek přímo před naším prv-

ním prezidentem T. G. Masarykem. Za 

tímto účelem bylo zaveleno k přesunu celé naší roty 

do nedalekého Žamberku. Tam jsme se tváří v tvář se-

tkali s realitou, že o naší woodcrafterské bojové jed-

notce kmene Trilobit LLM bohužel nikdo nevěděl. Po-

čítali tam pouze s Československou armádou, četníky, 

hasiči, sokoli a nějakými skauty. A tak jsme se alespoň 

neformálně pozdravili s panem presidentem a šli do cukrárny. 

Dalším naším cílem se stala „Zemská brána“. Nádherný kousek naší krajiny podél di-

voké Orlice. Celodenní pochod nám zpříjemnil oběd v podobě borůvkových domácích 

„obrovských“ 

knedlíků. Podél 

řeky byla i na-

učná stezka, 

která procvičila 

naše vědomosti. 

Trasa něco 

okolo 16km zo-

celila každého z 

nás, aniž by-

chom utržili ně-

jaké ztráty. 

Poslední den na-

šeho podzim-

ního pobytu, jsme završili exkurzí do minulosti, a to návštěvou muzea Řemesel v Leto-

hradu. Pak nás ale čekala dlouhá cesta domů, kde na nás s otevřenou náručí čekali ro-

diče, manželé a manželky či milenci a milenky. (Milan) 

Honem, načerpat 

energii a zase dál… 

Zemská brána  



Módní přehlídka 

"První republika" dne 9.11.2018 se ko-

nala přednáška o "první republice" kde 

jsme uskutečnili módní přehlídku. Měli 

jsme spousty šatů a dalších kostýmů. 

Společně s Šawi, Zelím, Nelou, Bivo-

jem, Petrem, Keyou, Mončou a Tazim 

jsme připravili menší scénku, ve které 

jsme ukázali jak to v době 1914-1915 

vypadalo. Moc jsme si to všichni užili a 

děkuji, že jsme si to všichni mohli zku-

sit. (Wahy) 

 

 

Patří 

již k naší tradici, že při jakékoli akci v Cholticích 

či okolí, stavíme týpí. Několik let nám vždy pomáhal 

kamarád Šém tím, že nám půjčil tyče ze svých letitých zásob. Avšak vždy bylo zapotřebí 

skloubit jeho čas s tím naším, což se ne vždy dařilo podle našich potřeb. Proto jsme se 

opět domluvili na jedné pracovní sobotě, 

kdy se nás několik setkalo v lese s motoro-

vými pilami, vyzbrojeni sekyrkami a nebo-

zízy a společnými silami jsme během pár 

hodin měli nařezáno, odkorněno a dle přísné 

kontroly od Šawi, dokonale zahlazeno přes 

40 tyčí.  

Módní přehlídka v podání Trilodivadla – 9.11. 

Týpiová brigáda – 10.11. 

 



Voňavá práce v lese byla odměněna nejen radostí ze samotné práce či výborným vý-

sledkem, ale i vynikajícím gulášem, anebo již pro-

slulou báječnou Vánočkou od Moniky. Veliké 

díky také patří Fandovi, který nám všechny 

tyče odvezl a uskladnil na zahradě. (Milan) 

 

 

 

Adventní hra světýlka 

probíhá v naší obci již 5let. Letos se Šawi roz-

hodla, že si od nich dáme na nějaký čas pauzu. Světýlka jsou ryze záleži-

tostí Radky-Šawi jako knihovnice, ale myslíme si, že vzhledem k zapojení do hry i větší 

části Trilobitích dětí, si zaslouží, aby se o ní zmínilo i v této kapitole výroční zprávy. 

Každý rok mají adventní světýlka nějaké téma, nějaký příběh. Letos na děti čekalo pře-

kvapení. Natočená video-upoutávka, kde si zahrály mimo jiné Skřítkové Trilobitu, na-

vnadila děti na letošní hledání světýlek.  https://www.facebook.com/jiri.zelenka.9847/vi-

deos/o.476391042383257/1633795050054781/?type=2&theater.  

Ta se rozsvěcují za okny domů naší obce, vždy v 

daný den od 1. prosince do 24. prosince. Děti tak 

mají možnost po celý prosinec si zkrátit své če-

kání na Ježíška tím, že nebudou sedět jen u svých 

tabletů a telefonů 

doma, ale vyrazí s 

kamarády do ulic a 

hledají světýlka a 

následně zapisují číslo popisné domu, kde světýlko právě 

svítí. Tyto své postřehy pak donesly Radce do knihovny, 

kde na ně čekala vždy nějaká malá sladká odměna. Tou 

největší odměna však pro ně letos byla zcela jiná. Děti do-

staly vždy kousek příběhu. Letos 6 autorů napsalo krátký 

Adventní světýlka – 1.-24.12. 

 

https://www.facebook.com/jiri.zelenka.9847/videos/o.476391042383257/1633795050054781/?type=2&theater
https://www.facebook.com/jiri.zelenka.9847/videos/o.476391042383257/1633795050054781/?type=2&theater


příběh na téma Vánoce, Zima……Tyto příběhy se pak nakopírovali a nastříhali, 

rozdělili do jednotlivých dní a děti tak každý 

den mohly získat 

kou-

sek 

svého pří-

běhu.  

Závěr světýlek byl již tradičně na 

Malém zámku, kde jsme měli zá-

zemí pro vyhodnocení celé vánoční 

hry a děti si tu mohly pod stromečkem 

vybrat nějaký ten dárek. Pro rodiče to je 

krátké posezení a popovídání si. Zelenkovi (Bivoj a 

Zelí) hráli po celou tu dobu na kytary a dopřávali nám tak navození krásné vánoční 

atmosféry. Grog, čaj, káva, svařák jsme si mohli objednat u rodiny Bolkových, kteří zas 

tuto část na Malém zámku měli na starosti a i jim děkujeme. (Patrika) 

 

Letos podruhé se Trilobit roz-

hodl, že na Mikuláše postraší, ale 

i potěší malé děti. Loni jsme si to 

vyzkoušeli, a protože se to setkalo s docela 

zajímavým úspěchem, rozhodli jsme se, že i 

letos půjdeme na Mikuláše za Mikuláše a ty 

ostatní….Chodilo nás jen pár, ale slyšet a vidět 

nás určitě bylo.: Mikuláš-samozřejmě, že nikdo 

jiný než náš velký náčelník Zelí. 

: čerti - Tazi, Čermi, Wabluška, Bivoj, Kečup 

: andělé - Keya a Wahy 

Všechny nás to moc bavilo a snad to bavilo i 

děti, které jsme navštívili. Moc se nám líbily 

básničky, které děti vypravovaly a které si pro nás 

připravily. Někteří nás nepoznaly, někteří ano a 

přesto měli trochu obavy z našich čertů. Nu je vidět, že 

každý jsme během toho roku tak trochu zlobili,,,,že?? Tak si dejte další rok moc velký 

pozor, protože je možné, že vás Trilobití čertovská partička navštíví zas.. (Keya) 

Čertovská nadílka – 5.12. 

 

Jako na koncertě…. 



 

Pro Trilobiťáky již tradiční akce, 

během které je cítit vůně přichá-

zejících vánoc. Ne-

jde si již představit, že by si při této akci 

pro veřejnost, návštěvníci nemohli vyrobit něco 

malého na památku v podobě vánoční ozdoby, 

vánočního těžítka, vlastní svíčky či vánočního 

přání. Také nechyběly chutné perníčky, na které 

jste si mohli nazdobit vlastní motiv, či si nechat 

ozdobit obličej jak jinak než vánočním moti-

vem. To vše za atmosféry vánočních koled zpí-

vané na živo při doprovodu kytar. Lidé se mohli 

opět vyfotit s naším „ŽIVÝM BETLÉMEM“, 

který byl tentokrát, v podání mladších účinku-

jících nežli tomu bylo v předešlých letech.  

Po loňském úspěchu se scénkou narození 

Ježíška, nemohlo chybět ani Trilodivadlo v 

příběhu o cestě tří zvířátek do Betléma. Ten-

tokrát jsme se ho zhostili my dospěláci v roli 

Slona, Velblouda a Koně, za doprovodu vy-

pravěče.  

Za zmínku stojí, že dokonalý Zelího scé-

nář byl nazkoušen jenom při jediné 

(pouze čtené) zkoušce, pouhých 20hod 

před premiérou.  

 

Z této akce máme i krásné vzpomínkové video: 

https://www.choltice.cz/mestys/aktuality/video-advent-na-zamku-choltice-8122018-

836cs.html?fbclid=IwAR1_32oTz9_22j1mlka-

vrdQnjp5Oehr3aOK0MsAQEZOqiKADZfuEKPcoBGE (Milan) 

Advent na zámku – 8.12. 

 

https://www.choltice.cz/mestys/aktuality/video-advent-na-zamku-choltice-8122018-836cs.html?fbclid=IwAR1_32oTz9_22j1mlkavrdQnjp5Oehr3aOK0MsAQEZOqiKADZfuEKPcoBGE
https://www.choltice.cz/mestys/aktuality/video-advent-na-zamku-choltice-8122018-836cs.html?fbclid=IwAR1_32oTz9_22j1mlkavrdQnjp5Oehr3aOK0MsAQEZOqiKADZfuEKPcoBGE
https://www.choltice.cz/mestys/aktuality/video-advent-na-zamku-choltice-8122018-836cs.html?fbclid=IwAR1_32oTz9_22j1mlkavrdQnjp5Oehr3aOK0MsAQEZOqiKADZfuEKPcoBGE


 

 

 

Letos nás bylo opravdu hodně a tak bylo potřeba řešit 

otázku, kde a 

jak uděláme 

naši vánoční 

besídku. Na-

konec jsme se 

rozhodli pro nejlepší 

variantu co do velikosti prostor. Domlu-

vili jsme si společenskou místnost ve 

Svinčanech. K dispozici jsme tak měli 

zázemí kuchyně i toalet a hlavně 

opravdu velký sál. Velkým autem jsme 

převezli vše potřebné. Stromeček, deky, 

věci na vaření a občerstvení. Stro-

meček a prostory jsme připravili již 

dopoledne. Patrika a Petr Moravec 

– pak ve Svinčanech zůstali a za-

čali připravovat věci na příchod 

ostatních. Sraz členů byl však jako 

vždy u klubovny v Cholticích.  

Odtud se vyšlo směr Svinčany a po cestě si zahráli 

tradiční vánoční hru. Došli tak do Svinčan zcela 

promrzlí a zmáchaný. Byl prostě sníh. Všichni tak 

vzali za vděk teplým čajem a hromadou dobrůtek, 

které nám předali rodiče a které jsme teď mohli 

všichni společně ochutnávat. Seděli jsme v kroužku 

a byl kromě písniček a hry také čas na rozdávání 

dárků. 

Vánoční besídka – 15.12. 

 



Letos jsme si vylosovali písmenko A, barva ČERVENÁ.  

Pokud si tedy vybavím 

některé z dárků a omlouvám 

se těm, které nebudu 

jmenovat, což k množství 

členů snad ani nejde))) 

vzpomenu si třebas na červený 

amulet, červený aspik, 

červený album – to se opakovalo docela často, červený 

auto, červená akrylovka, červený atlas, červený 

anděl…zkrátka letos to byla opět smršť nápadů. Hodně 

dárků bylo doma vytvořených a o to nám vždy jde. 

Pokud někdo nemá možnost něco vytvořit, pak dárek 

by neměl přesáhnout částku 50-ti korun. V závěru se 

hlavě zpívalo a na některé šla již únava. Děkujeme 

rodičům, kteří nás přišli navštívit a měli možnost se chvilku zdržet a vypít si s námi čaj 

či punč. (Patrika) 

 

Ne každý z řad trilobitích dětí 

měl čas, chuť, nebo možná i energii se k nám při-

dat na již druhou v pořadí Silvestrovskou pro-

cházku, tůru. Termín této akce je jasný již ze sa-

motného názvu. Nikoho tedy nenechal na pochy-

bách, že 

se 

opravdu jednalo o akci přímo na Silvestra. 

Ráno jsme se sešli u naší klubovny. Na dotazy 

kam máme letos namířeno, se však Zelí jen 

uculoval.  

Silvestrovská procházka – 31.12. 

 

Červený aspik Červený atlas

Červený amulet



„Nic není jistého, ani to, zda všichni dojdou do svého cíle.“ Co tím náčelník myslel, 

jsme se hned měli dovědět. Rozděleni do dvojic, nás 

mělo trochu varovat, že se asi bude něco dít. My však 

byli připraveni na procházku. Jenže to by nebyl Zelí, 

kdyby si na nás něco nepřipravil. A taky že ano. Hned 

před klubovnou jsme dostali první z mnoha lístečků, 

které jsme všichni najednou měli otevřít a VYLUŠTIT.  

Zelí si zapisoval pořadí dvojic, kdo jak hlásí své vyluš-

těné šifry. No, ne vždy to bylo jednoduché. Některé ze 

šifer nás starší vraceli opět do školy. Nad matematic-

kými úkoly jsme se potrápili, my školním lavicím již 

dávno odrostlí…. 

První šifra nás posunula k dalšímu stanovišti, na které 

jsme se přemístili vždy společně. Takto jsme se přesouvali z jednoho místa na druhé a 

my tak ani nepostřehli, že jsme na cestách již několik hodin a že v nohách máme pár 

krásných kilometrů. Je nutno říci, že nám přálo počasí. Svítilo sluníčko a nebyla zima. 

Zkrátka nám to vše krásně vyšlo. Velký 

obdiv i těm málo skřítkům, kteří se roz-

hodli jít s námi.  

Možná, že tušili, že zakončení budeme 

mít v Hospůdce na hřišti. Zde na nás 

čekalo něco malého na zahřátí, 

preclíky, ovárek...Po tak úspěšném dni 

jsme si to všichni zasloužili. (Patrika) 

 

 

Úplný závěr roku jsme letos poprvé strávili spolu. 

Rodiny, které vedou děti z Trilobitu si vyrazili 

hrát do města. Né moc daleko. Pardubice a bowlingové centrum. Bylo 

nás kupodivu vcelku hodně. Vezmeme-li v úvahu, že každá z našich rodin má mini-

málně 4 členy))). Zamluvené byli čtyři dráhy a rozdělení bylo nahodilé a intuitivní. Po 

Bowling – 30.12. 

 



dobu dvou hodin lítali bowlingové koule, jak 

od barona Prášila. Bylo to hezké dopoledne, 

které někdo zakončil ještě dobrým obědem v 

centru města. Výsledky rodinného klání jsou 

známy pouze nám a necháme si je pro sebe. 

Co však můžeme prozradit určitě, že se na tuto 

akci opět za rok těšíme. (Patrika) 

 

 

Jak víte, je 

našim zvy-

kem, během Vánoční besídky chodit 

do lesa a obdarovávat tam zvířátka různými 

dobrotami. Již minulý rok jsme usoudili, že krmelec kam 

ony dobroty nosíme, má svoje nejlepší roky za sebou. 

Proto by bylo dobré pokusit se vyrobit nový, takový, 

který by vydržel alespoň dalších 10 let. No, ono se řekne 

snadno vyrobit, ale mnohem hůře se hledá ten čas na to 

něco vyrobit. Nicméně jsem se rozhodl vyměnit silvest-

rovskou procházku za úsilí postavit ten nej-

lepší krmelec v mém životě. Dřevo jsem měl 

z TÝPÍOVÝ brigády, lepenka se našla v 

kůlně a pár vrutů už tak moc nestálo. Slu-

níčko příjemně hřálo, do práce mi nikdo ne-

mluvil a tak za pár hodin jsem opravdu měl 

ten nejlepší krmelec v mém životě. Tedy, já 

jsem udělal zatím jenom tento jeden krme-

lec, proto s klidným svědomím mohu 

opravdu tvrdit, že to je ten nejlepší. Již jsme 

věděli, že na Nový rok se budeme chtít jít 

projít. Proto jsme rozhodli, že spojíme No-

voroční procházku s umístěním krmelce do lesa. Pevně věřím, že nový krmelec se bude 

všem jeho návštěvníkům líbit a že tu vždy naleznou dostatek radosti, v podobě voňavého 

sena, tvrdého chleba, kaštanů, žaludů a i jablíček. (Milan) 

Novoroční KRMELEC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nakonec Nashky 

PF 2019 

A nebo ještě dvě foto ze 

schůzek….? 



 



 


