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Pejsek štěká...
Haf! Štěkám vše nej-

lepší Týně, Pomerančovi, 
Štěpánovi a Starcovi.

Je za námi úspěšně festi-
val. Podívejte se na fotky 
na jeho stránkách:

festival.ctrnactka.cz !!
Měli jsme jednu nomi-

naci, příště budeme ještě 
lepší!

Těšíte se na Velikonoce? 
Zase v týpku? A bude tep-
lo!

Dnes jste dostali při-
hlášky na tábor, tak rychle 

vyplnit.. Jak říká Šerifka.. 
kdo chvíli.. opodál.. 

Bandita James:
Akce zdárně spěje ke... 

zdárnému cíli. Až na ně-
kolik výjimek, například 
Joe a Bill, kteří nechápají 
význam slova na sever, a 
kopou na jih, akce prospe-
ruje.

A nebo: V saloonu visí 
oběšenec. Přijde šerif a 
povídá barmanovi: „Hej, 
šéfiku, pověste si toho 
chlapa na věšák!”

Co budeme dělat?
12. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
19. 4. Družinovky (17:00 - 19:00)
21.-25.4. Velikonoční táboření (jen starší)
26. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
29. 4. Výprava na pruty - na postel na tábor!
3. 5. Družinovky (17:00 - 19:00)
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Duben

Lucky Mc‘Lam /text Vosa/
Bylo brzké ráno – dvacátý sedmý duben –
ranní duben – byl lásky čas.
Bizonův zval ku lásce hlas,
kde suchá zaváněla step.
O lásce šeptal tichý kmet;
kvetoucí kaktus lhal lásky žel,
svou lásku bizon bizonici  kvílel,
bizonici jevil smrdutý dech.

Další akce

6. 5. Čaj (16:00 - 19:00)
7.-8.5. Výprava na kytičky
20. - 22.5. štítek táborníčka
4.-5.6. poklad
17. - 19.6. blind (pro nejstarší)

1. - 4. 7. představebka
4. - 21. 7. TÁBOR velcí
4. - 10. 7. TÁBOR malí
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Skříťa 371. 
Sára 372. 
Pomeranč 363. 
Majda 364. 
Samara 365. 
Kuba V. 356. 
Jenda 347. 
Bahňák 318. 
Májka 319. 

Štěpán 3110. 
Tea 3111. 
Vosa 2512. 
Mikulda 2213. 
Kubík Ne. 2114. 
Esterka 2015. 
Simča 1916. 
Týna 1917. 

Kuba No. 1818. 
Matyáš 1619. 
Eliška 1420. 
Terka Š. 1421. 
Jakub U. 1422. 
Tomášek 1023. 
Honzík 924. 
Vašík 825. 
Ivana 826. 
Jonatán 827. 
Obi 528. 
Mareček 529. 
Terka P. 430. 
David 031. 
David Š. 032. 
Myška 033. 
Ondra 034. 

Bodování za březen

Listy barda Trojlístka
Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540. Nád-

herný den 12. Životce 549, v království Wasgaru při 
všech vládcích a bozích co dnes tu vládnou.
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Příroda kolem již bují a zeleň vzkvétá,
ptáčci zpívají pes kolem běhá.
Na nebi slunce celý den září,
až se nám voda v těle vaří.
Města se rozrůstají, jejich moc vzkvétá,
ruda se doluje ocel se tepá.
Rolníci potí se na žhavém slunci,
kováři zvoní jak krávy zvonci
Kdo tuší co dít bude se dále,
čeká snad svět na nového Krále?

A těmito verši se pro tento měsíc loučím tak neza-
pomeňte zachovat ke mně přízeň. nadchází jaro čas 
rozkvětu tak komu by hned nebylo do zpěvu.

Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540.

Netradiční festival čtrnáctky
Jak jste si určitě všichni všimli, nedávno proběhl 

již 8. ročník našeho divadelního festivalu. Divadlo se 
nám povedlo! Podle nejmenovaných zdrojů odcháze-
li diváci z našeho představení nadšení a se smíchem! 
Tak to už za to stálo.
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Uzle
O všech základních i některých neobvyklejších jsme 

si už řekli. Pojďme se nyní podívat na některé zajíma-
vosti z jejich životů.

Kolik těch uzlů vlastně je?
V „Bibli všech uzlařů“ je uvedeno 3850 uzlů, avšak 

tato publikace nepatří k nejnovějším, současný počet 
uzlů se tedy odhaduje přes 4000.

Jaký uzel je nejstarší?
Uzle se začali používat dávno před vynálezem pís-

A kdyby ne diváci, tak my jsme si to rozhodně užili. 
Alespoň já.. Ostatní představení ale byla také pove-
dená. Zvláště některá... Třeba ty od Uši-X či dospělých 
souborů.

A my, co jsme zůstali na festivalu až do úplného 
nedělního konce, jsme rozhodně nelitovali. Samot-
né vyhlašování také stálo za to! Představili se nám 
všichni členové Malebné Crew, která má na svědomí 
postřik na Národním divadle. Někteří si přáli zůstat v 
anonymitě, někteří nikoliv. A nakonec jsme se všichni 
rozloučili s festivalem na koncertu Kamaráda Krteč-
ka. Už aby byl další festival.. Což takhle zkusit příště 
film? :-)
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Výprava na Sázavku
Dorazili jsem za tmy a plní energie. Najedli jsme se, 

zprovoznili základní svítidla a šli  spát. Ráno jsme se 
nasnídali, popřemýšleli nad tím, proč nefunguje pum-
pa a vyrazili na výlet. Hned na začátku jsme narazili 
na drobný problém v podobě strhnutého mostku 
před potok. My, Vpřeďaci, jsme naštěstí vynalézavá 
stvoření, a tak jsme si poradili. S pomocí Májky, která 
se obětavě vyzula a začala s nadšením brodit, jsme 
umístili vedle původní klády z mostku ještě jednu, a 
poté jsme začali vesele přelézat. Ztráty byly nulové, 
všichni jsme se dostali na druhou stranu bez úhony a 
namočených bot. 

ma, takže tudy cesta nevede. V dochovaných artefak-
tech lze rozeznat očko, poutko, abmulanční spojku a 
tkalcovský uzel.

Nejrychlejší vazači
V šestce na čas soutěží i největší uzlaři z celého svě-

ta. Jejich časy se pohybují ale trochu někde jinde, než 
ty naše... Světový rekord drží nyní Clinton Bailey, kte-
rý to zvládl za 8,1. Dobrý, ne?

To je z toho nejzajímavějšího asi vše. 
Těším se příště.



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

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

Šli jsme a šli, a to byste se divili, kolik rybníků, které 
vůbec nebyly zakreslené v mapě, jsme potkali... Nako-
nec jsme ale i po zmizení cesty našli správný směr a 
neomylně dorazili zpět. K potoku bez mostku :-) Ten-
tokrát jsme ale byli originálnější, ti odvážnější z nás 
přešli potok po traverzách, ostatní přes zachovalejší 
můstek trochu více proti proudu. Po návratu jsme se 
hladoví vrhli na přípravu oběda, a poté posilněni na 
zkoušení divadla. Zima nás ale nakonec zahnala zpát-
ky do chalupy, takže jsme v hraní pokračovali tady. 
Šlo nám to čím dál lépe a i ti skeptičtější z našich řad 
začínali doufat v úspěch. 

Večer jsme si udělali spoustu těstovin a moc nám 
chutnali. Najezení a unavení jsme šli spát, až na hrst-
ku bdících, která dlouho do noci pokračovala hraním 
matfyzáckého prší. 

Ráno jsme v klidu vstávali, uvedli Sázavku do pů-
vodního stavu a vyrazili zpět na vlak. Domů, do Po-
dolí, do lékárny...


