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Pejsek štěká...
Haf! Štěkám vše nejlep-

ší Elišce, Vašíkovi a Ku-
bíkovi. A doplňuji za září 
nejvroucnější štěky pro 
Mikuldu, Skříťu, Melišku, 
Samaru a Teu.

Haf!!!!

Začal nový rok a musí-
me zas zaplatit příspěv-
ky. Je to 500,- na celý 
rok či 250,- na pololetí. 
Tak je prosím přineste, 
ať nemusím jít žebrat se 

svýma psíma očima.

Haf!!!!

Vítám všechny nováčky. 
Přineste prosím přihláš-
ku a pak už se můžete 
pustit do nováčkovské 
zkoušky. Je to jen pár 
drobností, abyste ukáza-

li, že můžete být oprav-
dovými vpřeďáky. Bylo 
by nejlepší, když byste 
to zvládli do výroční vý-
pravy, která je na konci 
února.

Haf!!!!

Na stránce vpravo je 
seznam všech výprav v 
tomto školním roce. Ještě 
přibude tu a tam nějaký 
čaj, ale všechny důležité 
termíny tam jsou.

Haf!!!!

Tak se nám Bobr s Ver-
čou oženil. A dokonce již 
čekají malého bobříka. 
Tak držte palce, ať jim to 

spolu jde krásně.

Haf!!!!
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Co budeme dělat?
4. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. 10. Družinovky (16:30 - 19:00)
12. 10. Družinovky (16:30 - 19:00)
15.  10. výprava na 50km
15.  10. výprava pro menší
18. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
25. 10. Družinovky (16:30 - 19:00)
26. - 30. 10.  Podzimky na jihu
1. 11. Oddílovka (16:30 - 19:00)

výpravy

12. 11.  výprava
25. - 27. 11. Listopadová výprava k Elišce
16. - 18. 12. Vánoční výprava
20. 12. Vánoční schůzka
14. 1. Bruslení
27. - 28. 1. Promítání fotek a starých filmů
25. 2. Výročka
23. - 25. 3. výprava na Sázavku
5. -9. 4. Velikonoce
20. 4. Pruty
4. - 6. 5. Kytičky
18. - 20. 5. Štítek
1. - 3. 6. Výprava
15. - 17. 6. Vodohory
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Výprava na Vraní skálu
(30.9-2.10.2011)

Na naše obvyklé tábořiště jsme dorazili až za tmy, 
a proto jsme byli velice mile překvapeni, když tam 
již hořel a u něj dva zcela neznámí lidé. Oba se nám 
představili jako archeologové hledající cosi z antické-
ho Řecka. Víc nám nechtěli říct, prý že si nás později 
vyzkouší... Nejprve jsme vyrazili do lesa hledat sochy, 
které nás rozdělili do družinek podle barevných sví-
tících tyčinek.

Ráno jsme začali s první zkouškou, která se týka-
la dlouhodobého udržení pozornosti. Každý měl 20 
kartiček se svým monogramem a snažil se  jednu z 
nich položit na člena soupeřovy družinky na 5 s, aniž 
by si toho dotyčný všiml. Hned poté navázala schop-
nost udržet co nejdéle oheň z krabičky. Poté jsme se 
vydali pro vodu do Hředel a cestou se utkali v tučňá-
čím běhu. V průběhu návratu s plnými lahvemi jsme 
sbírali materiál na vor, na kterém jsme následně pře-
plavovali ešus s vodou. Po tolika zkouškách nám řád-
ně vyhládlo, a tak jsme se pustili do oběda. Za každou 
zkoušku nám archeologové vydali části dopisu podle 
pořadí. V dopise stálo, že hledají sochu Dia a že ve 
zkouškách jsme obstáli složením celého dopisu. Dále 
jsme za zkoušky dostávali indície o Řecku v podobě 
karet s bájnými postavami. Teď nás čekala zkouška 
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ze znalosti stromů a uzlů, poté skládání run, zkouška 
síly, chuti a přesnosti a přenášení nechutné kapaliny. 
Odpoledne jsme si ještě zahráli mičbí na odreagová-
ní. Večer nás čekala už jen zkouška z vaření z urče-
ných potravin. Utahaní jsme si šli lehnout a ráno nás 
čekala už jen poslední zkouška, otrhávání chodících 
ovocných stromů. Nakonec jsme vyklidili ležení a po 
výstupu na Vraní skálu jsme vyrazili domů.

Bodování za září
Esterka  291. 
Pomeranč 292. 
Samara  283. 
Simča  284. 
Terka P.  285. 
Kuba V.  276. 
Kubík Ne. 277. 
Mikulda  278. 
Tea  279. 

Bahňák  2410. 
Jonatán  2411. 
Vosa  2412. 
Tom  2413. 

Kryštov 2114. 
Vašík  2015. 
Františka 2016. 
Mája  2017. 
Štěpán  1918. 
Týna  1919. 
Skříťa  1820. 
Majda  1721. 
Terka Š. 1422. 
Meliška  1023. 
Sára  924. 
Jáchym  525. 
Ondrášek 526. 
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Ze života Vpředu

Která archeologická zkouška se vám líbila nejvíc 
a proč?
Mája: Dlouhodobá, ta s papírky. Protože trvala nejdé-
le a hrála se celý den.
Terka: Mně se nejvíce líbily 3 úkoly, co probíhaly na-
jednou. A z nich nejvíce ochutnávání u Májka. To bylo 
zábavný.
Tom: Mně to co Terezce.
Kryštof: Oheň z krabičky, protože mám rád oheň.
Fany: Jak jsme vařili, já ráda vařím.
Co vám chybělo za zkoušku?
Terka: Víc vodních disciplín. Ty jsou vždycky zábava.
Zdála se vám Vraní skála hodně vysoká?
Všichni: Jooooo!
Terka: Ale ta keška za to rozhodně stála!
Hledáte kešky i s rodiči doma?
Terka + Tom: Jooo!
(Odněkud přiletí žalud a Kryštof se do něj  
hladově pustí) Jíte žaludy?
Většina: Neee!
Kryštof: Já jo. Od tý doby, co jsem byl v ZOO.
Líbí se vám karty?
Všichni: Joo!
Která nejvíc?
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Fany: Všechny!
Terka: Ta s hlavou nymfy.
Kryštof: Minotaurus.
Chcete říci něco závěrem?
Esterka: Jo! Že spousta dětí si vzala jako suvenýr z 
Vraní skály do cancáku kamínek. 
Kryštof: Nelíbila se mi etapa se škrobem.
Esterka: Fuj! To bylo hnusný!
Kryštof: Ale vyhráli jsme to!

Kroniky Řecka
Diova socha v Olympii

Diův chrám byl postaven v letech 466 - 456 př.n.l. Po 
obou stranách stálo třináct dórských sloupů a vzadu 
šest.  Střechu pokrývaly tašky z mramoru. Slonovina, 
z níž bylo vytvořeno tělo sochy pocházela ze sloních 
klů a hroších zubů. Na ochranu před vlhkem či po-
praskáním v letním horku byla polévána olejem.

Ohromný Diův trůn byl zhotoven z ebenového dře-
va a slonoviny a ozdoben zlatem a drahokamy. Trůn 
byl mimo jiné ozdoben i květinovým vzorem s liliemi. 
Diovu podnožku zdobil z každé strany vyřezávaný lev. 
Další vyřezávanou okrasou na tomto trůně byla Sfinx, 
žena s tělem lva, ptačími křídla a hadím ocasem.

Feidas (autor tohoto monumentu) začal tím, že 
zhotovil dřevěné jádro sochy. Na ně se pak pomocí 
nýtů připevňovaly tenké pláty slonoviny z nichž so-



chař modeloval Diovo tělo, a zlatý plech vytvářející 
oděv. Poté přišlo na řadu sklo, email a šperky, aby so-
cha získala konečnou podobu. Diův šat byl zhotoven 
ze zlata plechu s tepaným vzorem, Záhyby roucha se 
odlévaly do terakotových forem, které archeologové 
objevily ve Feidově dílně.

Po obou stranách Diovy hlavy byly na trůnu zhoto-
veny zlaté napodobeniny tzv.:Tři Grácie, Aglaia, Eufro-
syne a Thalea, jeho dcer, které měl s mořskou bohyní 
Eurynomy Podle starořeckých bájí rozdávaly lidem 
půvab a krásu. Po levé straně seděl na vrcholu Diova 
železa nádherný zlatý orel, který byl symbolem jeho 
božské moci. Jeho oči vykládané barevným sklem prý 
vypadaly jako skutečné. Okřídlená bohyně vítězství 
Nike byla Diovou nerozlučitelnou průvodkyní a Zeus 
tedy drží v pravici její sošku ze zlata slonoviny. Atleti 
přinášeli do chrámu dary, aby si zajistily vítězství na 
hrách. podle pověsti stála bronzová nádoba na obětní 
dary v místě, kam Zeus udeřil svým bleskem, aby dal 
Feidovi znamení, že se mu socha líbí. 

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


