


1

Pejsek štěká...
Štěkám vše nejlepší Bah-

ňákovi, Vosovi a Májce!

Haf!!!!

Tábor se kvapem blíží, 
nyní už opravdu  potřebu-
jeme všechny přihlášky a 
zaplatit.

Haf!!!!

Jóňa přibíhá ze sledo-
vačky. Zelí: „Jóňo, nezabil 
jsi nikoho?“ Jóňa: „Ne, 
jdu si pro nůž a sekyru!“

Vašík: „Jestli mi vletíš 
pod čepici, tak ti ukážu!“ 
Májka: „S kým si to poví-
dáš?“ Simča: „S vosou.“

Májka: „Ale Vosa je pře-
ce někde u Berouna.“

Haf!!!!

Zelí, proč nemáš vlasy? 
Zelí: To je nevalidní otáz-
ka, já mám vlasy!

Co budeme dělat?
5. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
8. 6. Čaj (16:00 - 19:00)
12. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
15. - 17. 6. Voda na Sázavě
19. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
26. 6. Bedýnky na tábor (18:00 - 19:00)
29. 6. - 1. 7. Představebka
2. 7. - 19. 7. Tábor
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Informace o táboře
Bedničky zabalené v igelitu a řádně svázané a po-

depsané postele doneste do klubovny v úterý 26.6. 
mezi 18:00 a 19:00.

Sebou k odjezdu: očkovací průkaz, bezinfekčnost (s 
datem 2.7.2010) a kartičku pojišťovny, nějaké malé 
penízky na osobní potřebu během tábora. Dále CDD,  
standardní VV2, tj. spacák a apod. s sebou do vlaku.

Na tábor se vyráží:
představebka: 29.6. v 12:45 Hlavní nádraží
ostatní: 2.7. v 8:00 Černý most

Příjezd z tábora:
čtvrtek 9.7., sejdeme se v 17:15 u klubovny. Bed-

ničky a postele budou v klubovně připraveny k odve-
zení. Prosíme všechny, aby vše z klubovny v tento čas 
odvezli. Děkujeme.

Neberte se s sebou žádné el. zařízení, včetně mobi-
lů (do týpí se nehodí, o vlhku a signálu ani nemluvím, 
navíc je ve Vápně tel. budka na mince), dále jakékoliv 
cennosti a zbytečnosti. Doporučený seznam:

1. spací pytel
2. deka - veliká (nejlépe 1 na postel a druhá před)
3. pruh igelitu 1 × 2 m
4. věci na spaní
5. 2× dlouhé kalhoty
6. 2× kraťasy
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7. 1× košile, svetr
8. 6× tričko (nejlépe jednobarevná, batikovaná)
9. spodní prádlo
10. 2× vlněné ponožky
11. 10× tenké ponožky
12. nepromokavá bunda
13. kožené boty + tenisky
14. plavky
15. kapesníky + šátek
16. hygienické potřeby
      (mýdlo,ručník,kartáček,krém, toal. papír atd.)
17. ešus (stačí 1 díl!), lžíce, nůž, hrneček
 (nejlépe porcelánový)
18. sekera (výborně nasazená)
19. 2 × utěrky na nádobí (už se nevrátí)
20. zápisník, tužka, papíry, adresy, známky
21. baterka + svíčky (minimálně 5)
22. parfleše a pytlíčky na vyzdobení týpka
23. láhev na vodu (1 – 1,5 l)
24. uzlovačka, KPZ + šitíčko
25. mýdlo na praní (pokud nejsi špindíra)
26. baťoh na puťák – půjdeme na výlet
27. zpěvníček, hudební nástroje
28. lakroska
29. repelent proti klíšťatům (ne ve spreji!!)
30. opalovací krém
31. BEDNIČKA a PROUTĚNÁ POSTEL
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Čí jsou to nohy
aneb Co to tu tak smrdí

Milí Vpřeďáci,
náš oddíl je oddílem turistickým a každý turista, 

krom trochy jídla, panenské přírody a dobrých přátel, 
potřebuje především své dvě nohy. Ty dvě končetiny 
z masa a kostí, které zavíráme do propocených poho-
rek nebo necháváme naboso pobíhat po louce. Halí-

me je do kalhot, častěji však kraťasů nebo sukní. Jsou 
nám vděčné, když je po prochozeném dnu umyjeme, 
namažeme a ošetříme uštědřené puchýře. Na počest 



5

Oddílové hry o štítek táborníčka
(18.-20.5.)

Vyjeli jsme z Hlavního nádraží natěšení na slibova-
né krásné počasí. Nedaleko Prosečnice jsme postavi-
li plachtičky, povečeřeli a započali velké klání noční 
plížící disciplínou. Potom jsme seděli u ohně a zpívali 
písničky.

nohou, které nás tak věrně nosí, bych ráda uspořáda-
la fotosoutěž s názvem: „čí jsou to nohy aneb co to tu 
tak smrdí“. 

Jak bude soutěž probíhat? Každý, kdo máte zájem, 
mi pošlete „uměleckou“ fotografii svých nohou. Pří-
klad takové fotky vidíte na předchozí stránce. Fotky 
potom vystavíme a každý (i ten, kdo neposlal svou 
fotku) může hlasovat, která fotka se mu líbí. Zároveň 
si uděláme poznávací kvíz, kde budeme určovat, čí 
jsou které nohy. Hlasování proběhne v novém oddílo-
vém roce, informace vám přinese první Pejsek.

Jak nominovat svou fotku? Fotky posílejte mně na 
e-mail do konce prázdnin. Na fotce by měly být vidět 
obě vaše nohy alespoň od kotníku dolů a nejvíce od 
pasu níž.

Kvítek
kvitek.lida@centrum.cz
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Ráno jsme si zaskákali u přijímání písmenek v Mor-
seovce a stáli na jedné noze jako jestřáb. Další 3 disci-
plíny se konaly současně. Setonův běh s přenášením 
vody, opičí dráha a poznávání čísel po hmatu. Na po-
zadí jsme vymýšleli příběh o původu měděného plíš-
ku. Je to dračí šupina či skořápka dinosauřího vejce? 
Po vydatném obědě jsme se vydali nabrat vodu. Po-
tkali jsme mnoho nádherných balvanů ve Vlčí rokli, 
po kterých jsme si s chutí zaskákali. Po návratu jsme 
si vzájemně zašlapávali ocásky a když padla tma, sna-
žili jsme se co nejrychleji najít schovaného Jendu.

V neděli jsme vytvářeli z přírodnin výjev z povíd-
ky, přepalovali provázek na čas, probíhali azimuťák a 
házeli freesbeem na cíl. Závěrečnou disciplínou bylo 
tradičně Epikurovo poselství. Vítězství z obhájil loň-
ský vítěz Pomeranč. Kdo ho získá příště?

Která disciplína se vám zdála nejtěžší?
Jóňa: Ta úplně první, noční.
Mikulda: Epikuráč
Sára: Přepalování provázku a Starcova dráha.
Samča: Hod freesbee,
Pom: Žádná. Hmatová. Nebylo to cítit!

Co Samara provedla, že byla poslední v hodu fre-
esbeem?
Májka: Viděla kruh a utekla.
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Zelí: Přesně, je zvyklá z něj vylézat a ne do něj něco 
házet. A navíc nejela na družinkovou výpravu, kde 
jsme trénovali.
Sára: Je začarovaná zlou mocí.
Samara: Přece netrefím sama sebe zezadu do 
hlavy.
Jóňa: Nenaučila se to!

Proč jí Simča tolik šťovíku?
Pom: Je zakomplexovaná.
Sára + Samara + Májka: Je nepoučitelná.
Kubík: Já nevím.
Mik: Je na něm závislá.
Skříťa: Zná druh šťovíku, po kterém je dobrá 
nálada:
Simča: Protože mi chutná.

Co si myslíte o Pomově vítězství?
Májka: Neoriginální.
Sára: Dalo se to čekat.
Samara: Samara souhlasí se Sárou.
Mik: Je prostě moc dobrej.
Skříťa: Nemělo se to stát.
Zelí: Dobrá práce.
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Proč Jóňa loví pavouky?
Sára: Je hnusnej. Chce je nechat vyhladovět v kra-
bičce od sirek.
Mik: Je to vrahoun.
Kuba: Asi je chce sníst.
Jóňa: Chci vyděsit spolužačku, aby dostala infarkt :).

Bodování za květen
Pomeranč 571. 
Mikulda 412. 
Jonatán 35,53. 
Meliška 354. 
Simča 355. 
Skříťa 336. 
Kuba V. 317. 
Sára 318. 
Matyáš 30,59. 

Štěpán 3010. 
Terka Š. 2811. 
Vosa 2812. 

Kubík Ne 2613. 
Samara 2614. 
Tea 2515. 
Ondrášek 1516. 
Františka 1417. 
Mája 1318. 
Esterka 1019. 
Vašík 1020. 
Vojta 421. 
Bahňák 422. 
Majda 023. 
Týna 024. 



Snadná - Bílý je na tahu. Najděte jeho výhru.
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Piškvorky 7.část
V poslední části této rubriky jsem si pro vás připra-

vil úlohový speciál. Za každou vyřešenou úlohu na 
vás bude čekat kromě bodů do bodování sladká od-
měna. Čím těžší úloha, tím bude odměna sladší.
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Střední – Černý je na tahu. Kam má zahrát aby vy-
hrál? 

Těžší – Čer-
ný je na tahu 
a vyhraje. Jak 
má hrát?



Zelí (603 478 299) 
Stařec (608 297 646)
Eliška (728 467 049)

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

Extrémní – Černý je na tahu. Ukažte postup a místo, 
kde si vytvoří vítěznou vidličku.


