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Pejsek štěká...
Haf! Oslavili jsme 33 

let oddílu. Vykopat listinu 
šlo hladce. A palačinky... 
mňam..

Stařec se ptá: „Který pták 
dělá tenhle zvuk?“

„To je čmelákožrout“ říká 
Majda
„Cože? Jo ty myslíš vče-
lojeda“
„My mu říkáme čmeláko-
žrout!“

Co budeme dělat?
8. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. 3. Divadelní zkouška (16:00-19:00)
13. 3. Divadelní zkouška (14:00-18:00)
15. 3. Oddílovka o jarňákách (16:30 - 19:00)
18. 3. Čaj (16:00-19:00) - bedýnky a divadlo
20. 3. Divadelní zkouška (14:00-18:00)
22. 3. Družinovky (17:00 - 19:00)
25.-27.3. výprava na Sázavku
29. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
2.-3. 4. Divadelní festival
5. 4. Družinovky (17:00 - 19:00)

Další akce

21.-25.4. Velikonoční táboření (jen starší)
7.-8.5. Výprava na kytičky
20. - 22.5. štítek táborníčka
4.-5.6. poklad
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17. - 19.6. blind (pro nejstarší)

1. - 4. 7. představebka
4. - 21. 7. TÁBOR

Pomeranč 1651. 
Májka 1612. 
Štěpán 1473. 
Vosa 1434. 
Kuba V. 1395. 
Mikulda 1386. 
Míša 1387. 
Jenda 1308. 
Sára 1289. 

Honzík 11410. 
Skříťa 11411. 
Bahňák 11312. 
Majda 11113. 
Simča 11014. 
Tea 9915. 
Eliška 9816. 
Obi 9717. 

Esterka 8918. 
Terka P. 8919. 
Kubík Ne. 8420. 
David 8321. 
Terka Š. 7822. 
Vašík 7723. 
Samara 7224. 
Týna 7025. 
Tomášek 5526. 
Kuba No. 4427. 
David Š. 4328. 
Jakub U. 4229. 
Matyáš 4230. 
Myška 3831. 
Ondra 3732. 
Mareček 1033. 

Bodování za 1. pololetí
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Pomeranč 251. 
Bahňák 232. 
Májka 203. 
Vosa 204. 
Štěpán 195. 
Honzík 186. 
Jenda 187. 
Skříťa 188. 
Eliška 159. 

Kuba V. 1510. 
Mikulda 1511. 
Míša 1512. 
Terka Š. 1513. 
David 1414. 
Simča 1415. 
Tea 1416. 
Majda 1317. 

Vašík 1318. 
Esterka 1019. 
Samara 1020. 
Sára 1021. 
Týna 1022. 
Kubík Ne. 923. 
Obi 824. 
Jakub U. 525. 
Kuba No. 426. 
Terka P. 427. 
David Š. 028. 
Mareček 029. 
Matyáš 030. 
Myška 031. 
Ondra 032. 
Tomášek 033. 

Bodování za únor

Úmrtní list krále Moramora
Dne 20. Chladivce  549, v království Wasgaru za 

studeného rána zemřel náš milovaný král Moramor 
Nejvznešenější, Nikdo si již nepamatuje, kdy na-
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stoupil na trůn, ale vládl dlouho, a ačkoliv tvrdě i s 
několika temnými povídačkami, které se šířili mezi 
lidem, tak se  království za jeho vlády dobře rozvíjelo 
a všechny mory byli dobře přestány a války úspěšně 
vybojovány.

Kdo ví kdo bude příštím králem a jak se jeho činy 
zapíší do kronik či se rozpoutá občanská válka.

Listy barda Trojlístka
Nádherný den 1. Rozpuku 549, v království Wasga-

ru při vzpomínce…
Poslední dny ozářilo slunce naše tváře i smutnou 

mysl a příroda již pomalu uniká z ledového sevření a 
její první poupata okrašlují krajinu. Co se mi z klepů, 
jež mezi lidem koluji, doneslo tak náš král Moramor 
byl cílem úkladné vraždy jedné ze skupin najatých 
jeho odpůrci, kteří již dlouho usilovali o jeho život, 
kdo ví, kolik cest museli projít aby přemohli vládce, 
který se už tolik desítek let úspěšně vyhýbal všem 
nebezpečí z travičů i vrahů, ale tyto se ani po rozsáh-
lém vyšetřování nepodařilo dopadnout

Mám mnoho otázek: Přijde nový mocný vládce? 
Bude občanská válka? Budeme se dál rozvíjet? Ne-
znám odpovědi, ale obávám se že zde není žádný 
schopný vládce a jak víme Moramor neměl žádné 
dědice.
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V těchto nebezpečných dnech užijte mnoho pohle-
dů na krásy přírody a bezpečnost vašich domovů, 
doufám, že zachováte svou přízeň i pro příště.

Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540.

Uzle navíc
Osidlový - tato smyčka sloužila pů-

vodně pro lov ptáků, její základ tvoří 
kraví, výhodou je, že může být uvázán 
uprostřed lana.

Člunový - 
tento uzel 
se použivá 
u vlečení člunů, jedná se v 
podstatě o zámek.

Hákový - úvaz, který se v 
přístavech používá jako hák, 

zatížený pevný konec tlačí volný konec k háku a tře-
ní brání jeho uvolnění. Čím méně je ohebné použité 
lano, tím musí být delší volný konec, aby nevyklouzl.

Přezka - není to uzel 
sám o sobě, ale podlo-
žený závit, který sám o 
sobě nedrží, používá se 
na uchyceí předmětů.



Uherský - slouží k navazování koňů do kruhu, pou-
žival se na farmách.
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Výroční výprava - 33 let oddílu
26.2.2011

Vyrazili jsme do Srbska vlakem a odtud dále po 
svých. Příjěmně nás překvapilo sluníčko a ustupující 
mráz. Cestou jsme dokonce potkali další oddíl, kte-
rý měl stejnou cestu a hrál podobně hry jako my. Prý 
měli dokonce vyšší číslo v názvu... :-).

Na herní louce jsme nejprve pojedli, a poté vyrazili 
získat nějaká ta moudra od Moudrého krtka. Snažili 
jsme se, seš jsme mohli a nakonec jsme uspěli všich-
ni. Bez ohledu na to, zda jsme disponovali papírem a 
tužkou či ne. Krtek byl opravdu chytrý, a tak jsme se 
pokusili navázat s ním kontakt. Rozdělili jsme se na 
dva přesvědčovací týmy, Sličné krtčice a Vetřelce.

Poslední fáze se lépe vydařila Vetřelcům, ale to už 



Kontakty:
Zelí (603 478 299) 
Adam (721 672 131)

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

nic neznamenalo. Zahřátí a rozjaření jsme se vydali 
dále k rokli. Kousek před ní jsme zavázali oči všem 
nezasvěceným a dovedli je až na místo určení. V Rok-
li Úmluvy jsme vykopali zakládací listiny, přečetli si 
je a poslali po kolečku. Přívatali jsme Eliškuv řadách 
Vpřeďáků a předali jí košili.

Vítězem v půlročním bodování se stal Pomeranč a 
získal skvělý hrneček s motivy naší divadelní hry.

Po opětovném zakopání listiny na tajném místě 
jsme se vydali hledat příhodé místo pro dělání pala-
činek. A že se povedly! Výborné byly tentokrát oprav-
du všechny a nejlépe chutnaly od Eliška, Filipa, Skříti 
a  Štěpánka. Získali proto do poroty Palačinkového 
gurmána. Návrat proběhl hladce. Na nádraží jsme se 
rozdělili a starší pokračovali dále do klubovny.

Tam jsme si udělali skvělou večeři, zahráli si Poš-
tovního kurýra a Bitvu o Středozem. Ráno jsme hor-
kotěžko vstali a vyrazili do Letňan do Akvaparku. Po 
chvilce pátrání jsme zjistili, kterým autobusem se vy-
dat a vyrazili. Po dvou hodinách blbutí na tobogánu a 
ve víru vířivky jsme se vydali domů i my...


