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Pejsek štěká...
Haf! Víte že Starcovi je 

již 18 let? To je ale kus 
chlapa. Nebo?

David a Ája. To je ten 
David a ta Ája, co se há-
zeli do Zábrdky. A pak při-
šel ten pán a hodil je tam 
oba.

Stařec?
Ten pán co vypadá jako 

orangutan.

Tábor klepe na dveře! 

Máte postel? Máte bedýn-
ku? Pokud ne, dejte vědět, 
ať ji stihneme udělat. Za-
tím máme naplánovaný 
jen jeden čaj...

A máte zaplaceno a ode-
vzdanou přihlášku?

Stařec: Zeldo, nevěděli 
jsme, zda chceš plést po-
mlázku z 8 či 16 prutů. 
Tak jsme ti přinesli na 
obě varianty - 24.

Co budeme dělat?
10. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)
17. 5. Družinovky (17:00 - 19:00)
20.-22.5. Oddílové hry o Štítek táborníka
24. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)
31. 5. Družinovky (17:00 - 19:00)

3. 6. Čaj (16:00 - 19:00)
4.-5.6. poklad
7. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
17. - 19.6. blind (pro nejstarší)
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Tábor

1. - 4. 7. představebka
4. - 21. 7. TÁBOR velcí
4. - 10. 7. TÁBOR malí

Inzerát

Milí rodiče,

chtěli bychom se vás optat, jestli by někdo z vás měl 
možnost odvézt bedničky malých z tábora do Prahy.
Odjezd v neděli 10.7., brzy odpoledne z Vápna - čas 
ještě upřesníme.

Maximálně by šlo o 8 bedniček (50x30x30 cm), ale 
zřejmě jich bude méně; někteří totiž pojedou z tábo-
ra rovnou na dovolenou (i s bedničkou).

Bedničky by se měly vejít do menší dodávky nebo do 
kombíka. Pokud by někdo z vás měl možnost nám po-
moci, budeme moc rádi.

Můžete se ozvat na: vondrasova@gmail.com,
724 241 835 nebo přímo na schůzce.

Za vedoucí, Jana
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Eliška 371. 
Simča 372. 
Sára 363. 
Pomeranč 394. 
Vosa 325. 
Májka 336. 
Jenda 227. 
Štěpán 208. 
Kuba V. 199. 

Mikulda 1910. 
Samara 1911. 
Tea 1912. 
Majda 1813. 
Týna 1814. 

Honzík 1715. 
Ivana 1716. 
Vašík 1617. 
Terka P. 1518. 
Esterka 1419. 
Kubík Ne. 1420. 
Jonatán 1221. 
Skříťa 1022. 
Jakub U. 923. 
Terka Š. 924. 
Bahňák 1225. 
Kuba No. 526. 
Matyáš 527. 

Bodování za duben

Velikonoce
Na Velikonoce jsme tradičně vyrazili v nízkém po-

čtu několika nejodvážnějších. Proč nás nikdy nejede 
víc? V Mnichově Hradišti jsme nakoupili a počkali na 
autobus, který nás odvezl až do Vápna. Seběhli jsme 
na louku se všemi věcmi a pustili se do stavby týpek. 
A že se nám povedly. Počasí nám přálo, a tak jsme si 
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hráli s lakroskami. Večer se přihnal rychle, tak jsme 
se po skvělé véče vydali do spacáků.

Ráno jsme se rozdělili do akčním tvořících týmů, vy-
mysleli rámcovou trasu na poklad a vyrazili. Nejprve 
obejít místa, napsat popisy, pak je zašifrovat, roznést 
a hurá na poklad. Trvalo to několik dní a rozhodně to 
stálo za to. Alespoň začátek. Škoda jen, že jsme byli 
tak limitovaní odpolední argonautskou hrou a konec 
jsme museli projít společně.

Mezi další události, při kterých jsme si užili sezna-
mování napříč ostatními oddíly na Čtrnáctce,  patřilo 
bezesporu společné odpoledne s míčbí, rugby a lak-
rosem. Lítali jsme jako šílení, ještě že Zábrdka už byla 
teplá jako na táboře.

Než jsme se nadáli, přišlo nedělní barvení vajíček 
a pletení pomlázek, následované Velikonočním pon-
dělím. Ráno nás vzbudil řev kolem týpka, až jsme se 
skoro báli vylézt. Nakonec jsme se ale překonaly i my, 
holky a vyrazily vstříc rozvášněnému davu. Po chvil-
ce kluci dešifrovali naše: „Káč, káč“ a „Čvacht“ a šli 
hledat k vodě. V Zábrdce nalezli vajíčka se zprávou, 
že mají koledovat k Osmakáčům a Skarabíkům.

Když se vrátili, všechno již bylo nachystané. Drobný 
déšť jsme přelstili plachtou ve funkci střechy. Společ-
ně jsme posnídali a začali pomalu balit. Počasí se po 
chvíli umodřilo a my ve zdraví opustili naše tábořiště 
ve stejném stavu, jako jsme jej zanechali.
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Výprava na kytičky
Sobotní ráno nás za-

stihlo na Hlavním ná-
draží, kde jsme natoupili 
na vláček do Srbska. Po 
necelé hodině jízdy jsme 
v počtu 22 lidiček vyra-
zili vpřed.

Počasí nám přálo a 
příroda také. Našli jsme 
nejen staré známé hlu-
chavky, kopřivy a pam-
pelišky, ale i pryskyřník, 
rozrazil rezekvítek či 
pomněnky.

V týmech jsme byli ještě úspěšnější, dohromady 
jsme měli jistě přes 40 kytiček. S pomocí atlasů a 

klíčů k určování 
rostlin jsme od-
halili zběhovec, 
kyčelnici, ko-
pytník, sasanku, 
svízel přítulu i 
lesní, jitrocel, 
ptačinec i rožec, 
kozlíček...
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Boj o štítek táborníka 2007
S malými komplikacemi jsme se nakonec sešli na 

nádraží Braník, odkud jsme vyrazili do Prosečnice. 
Tam trošku do kopce a nakonec na naše tábořiště, 
na kterém jsme nebyli úplně sami. Avšak to nám ne-
zabránilo svést zde náš boj o štítek táborníka. Hned 
večer, po opékání špekáčků, jsme se vydali do lesa 
hledat sardel.

Druhý den ráno někteří vstávali dřív než jiní, a tak 
rozdělali ohýnek, aby se i nám krásně vstávalo. Po 
snídani boj pokračoval. Kvítek nám představila svou 
kimovku, Váňa vyzkoušel zručnost každého z nás v 
zapínání košile, Botka jak dlouho dokážeme udržet 
ohýnek pouze tím, co se vejde do krabičky od sirek a 
Tom chtěl znát nejrychlejšího z nás v Setonově běhu. 
Během oběda Zelí představil svou novinovou disci-
plínu, jejíž výsledek byl rozhodně zajímavý. Protože 

Fotili jsme, poznávali a 
šli dále až k velké louce, 
na které jsme si zahráli na 
ponorky a torpéda. Menší 
vyrazili jak torpéda zpět na 
zmrzlinu a vlak do Srbska a 
velcí jak ponorky na vlak a 
kofolu do Karlštejna. 



Zelí (603 478 299) 
Adam (721 672 131)
Stařec (731 042 196)
Eliška (728 467 049)

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

kluci začali kopat u ohniště díru na druhý konec svě-
ta, přenesli jsme se na okamžik do Číny a zahráli si 
tak čínskou modlitbu.

Když jsme se vrátili, naši spoluobyvatelé tábořiště 
odešli pryč a my tam zůstali sami. Tak jsme mohli 
nerušeně dokončit náš boj. Každý musel s CD autem 
projet trasu, určit co nejvíc kytiček a následně ještě 
zkrotit šachového koně. Večer jsme hráli pantomimu 
s nesmyslnými spojeními, jako třeba zakrslá velryba, 
čistý Bahňák či záchod na poušti.

Poslední den však začal nepěkně – deštěm. A pro-
tože stále lilo a lilo jako z konve, museli jsme náš boj 
urychlit. Nejdřív jsme odhadovali vzdálenost dvou 
stromu, pak jsme se vzpírali na jedné ruce, kdo to 
vydrží déle a nakonec přišlo Epikurovo poselství. Ale 
pro opravdu nepřestávající déšť muselo být vyhláše-
ní přesunuto do sucha, do klubovny. Tam byl vyhlá-
šen vítěz, kterým se stal Pomeranč.

Jak to bude letos ?




