


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Proběhl Dvanáctý netra-
diční divadelní festival a byl
tuze úspěšný! Všechna před-
stavení byla skvělá a naše
bylo oceněno rovnou Zlatým
Čtrnácem. Kdo něco nesti-
hl nebo by chtěl atmosfé-
ru divadla Komedie nasát
ještě jednou, račte navštívit
festivalové stránky, všechny
hvězdné výkony jsou tam
natočeny a sestříhány —
včetně našeho Vildy a Ště-
pána, dalších oceněných.

Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám poklad a vo-
da — voda tedy samozřejmě
jen tehdy, pokud bude vo-
da. Poklad ale na každý pád:
Vogoni už na nás totiž něco
chystají! Sraz v pátek 7. 6. v
klubovně.

Haf! Haf! Haf!

A kdopak zvítězil v klá-
ní o Štítek táborníka? Inu
přeci Esterka! Prokázala, že
si poradí nejen se sociální-
mi sítěmi, ale i s tábornický-
mi dovednostmi! Gratuluje-
me, a to i přes to, že Štítek
ted’ visí nejen u Davidů na
nástěnce, ale i na instasto-
ries. . .

Haf! Haf! Haf!

Do konce května měly být
odevzdány všechny přihláš-
ky na tábor a potvrzení od
lékaře, a taky již mělo být
zaplaceno. Jestli někdo ně-
co z toho opomněl, prosím,
zkontaktujte nás a napravte
to co nejdříve. Účet je nutno
uzavřít a vybrat v hotovosti,
posudky zase prostudovat a
založit do zdravotního dení-
ku. . . Máme toho nad hlavu,
tak mějte soucit!

Haf! Haf! Haf!
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Haf! Vaú! Haf!

Narozky slaví Kotlík, Ton-
da, Dáva a Vosa. Štěkáme
vše nejlepší!

Haf! Haf! Haf!

Jestli vám ještě chybí ně-
co na tábor – tedy hlavně

vlastní proutěná postel a be-
dýnka – určitě nevynechej-
te už ani jednu oddílovku!
V červnu se totiž všem těm
nedodělkům budeme věno-
vat právě tam.

Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
4. 6. Družinovky

mladší: (17.00—19.00)
střední: (17.00—19.00)
starší: (18.00—20.00)

7. — 9. 6. Poklad a voda
11. 6. Oddílovka (16.30—19.00)
18. 6. Oddílovka (16.30—19.00)
25. 6. Odevzdávání

bedniček
(18.00—19.00)

A dále?

29. 6. — 2. 7. Představebka
2. 7. — 19. 7. Tábor
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Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Klání o Štítek táborníka
bylo opět velmi napínavé. Po
napínavém boji vyhrála letos
Emma, gratuluju!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěně štěká všechno nej-
lepší k narozeninám Johán-
kovi, Pavlíkovi, Májce, a
předběžně i Emmě a Mareč-
kovi, kteří oslaví narozeniny
o prázdninách.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Už máme několik součás-
tek z naší rozbité rakety, tak
snad najdeme brzy i ty po-
slední a budeme se moci
vrátit zpět domů.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Tábor už je za rohem.
Doufám, že jste všichni ode-
vzdali posudek od lékaře
i přihlášku, abyste s ná-
mi mohli jet. Brzy dostanete
bližší informace k odjezdu i
celému táboru. Doufám, že
se těšíte tak, jako my.

Co budeme dělat my menší?

6. 6. Schůzka (17.00—18.30)
9. 6. Poklad
13. 6. Schůzka (17.00—18.30)
20. 6. Schůzka (17.00—18.30)
25. 6. Odevzdávání bedýnek (18.00—19.00)

2. — 9. 7. Tábor
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Štěně
Oddílové hry o Štítek táborníčka

Sešli jsme se v brzké odpolední hodině na Hlavním ná-
draží. Při koupi lístku jsme však zjistili, že vlak nám nejede
z Hlavního nádraží ale z Kačerova, a to už za dvanáct mi-
nut. Co nejrychleji jsme se tedy sebrali a jeli na Kačerov,
vlak nám ale těsně ujel. Počkali jsme proto na sraz velkých
a jeli s nima pozdějším vlakem. Vystoupili jsme v Prosečnici
a vydali jsme se na tábořiště. Tam jsme se utkali v první dis-
ciplíně — otáčení dřívka v puse. Poté jsme postavili plach-
tičky a dali jsme si večeři. Než jsme šli spát, čekala nás ještě
noční disciplína.
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Další den jsme zahájili dobrou snídaní a následně se pus-
tili coby revizoři do chytání černých pasažérů. Někteří z nás
v tom byli opravdu dobří. Zbytek dopoledne jsme obchá-
zeli pět stanovišt’, na kterých nás čekaly rozličné disciplíny:
Setonův běh, hledání korálků v misce fazolí, ochutnávání,
šikovnost se sirkami a hudební disciplína. Pak jsme se na-
obědvali a po poledním klidu jsme se vydali do nedaleké
vesnice pro vodu. Po návratu nás čekala další várka úkolů,
ve kterých jsme mohli zápolit: zapalování svíček, orientace,
pamět’, uzly a logická disciplína. Než padla tma, rozdělali
jsme oheň a opekli jsme si na něm buřty. Poté jsme si za-
zpívali pár písniček a zalezli jsme do svých spacáků.
V neděli ráno jsme soutěžili v opisování kódů ze zad

ostatních a naše klání jsme zakončili tradičním Epikurovým
poselstvím. Než jsme se dozvěděli výsledky, sundali jsme
plachtičky a zabalili jsme si batohy. Pak následovalo velko-
lepé vyhlášení. Štítek táborníčka vyhrála u velkých Esterka
a u malých Emma. Předtím než jsme tábořiště opustili, na-
obědvali jsme se a někteří z nás si zahráli na schovku. Cesta
vlakem do Prahy uběhla rychle (i proto, že ji někteří z nás
prospali).
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Je čas!
Ještě než se pokusíme uniknout z planety na které jsme
uvízli, je potřeba najít všechny součástky, které jsme poztrá-
celi při pádu. Nejlepší bude dokreslit do rakety součástky,
co jsme potráceli, abychom věděli kolik jich už máme a ko-
lik jich chybí. Pokud dokreslíš alespoň 5 součástek do ra-
kety a doneseš to Majdě nebo Týně, bod do bodování tě
nemine.
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Pejsek
Provazový žebřík

Na závěr se podíváme na to, jak vyrobit provazový žebřík.
Budeme potřebovat dvě spolehlivá lana, která unesou váhu
člověku, a kulaté dřevěné šprušky.
Uzel, který budeme celou dobu využívat, se jmenuje kraví

smyčka. Přesně tak, starej dobrej kouzelnickej uzel. Do jed-
notlivých smyček vždy zasuneme konec šprušky, utáhneme
a máme jedno patro hotové.
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Pater vytvoříme podle libosti. Žebřík má tu výhodu, že
je dobře sbalitelný a lehčí, než obyčejné žebříky. Musíme jej
někdy na táboře vyzkoušet.

Sladká odměna

Odměnu naleznete na druhém dílku (který přiléhá jednou
stranou na třetí i první dílek) a to tam, kde je nejvíce při-
rozeného světla.
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Zourov
místa v okolí tábora

V posledním díle rubriky Místa v okolí tábora se dosta-
neme velmi blízko našemu tábořišti. Pokud si pamatujete
na zakončení pokladu na Zaklínači, víte také, kde se bývalý
Zourovský mlýn nachází. První zmínky o něm se nachází
v Tereziánském katastru již v roce 1715. Jeho zakladatelem
byl nějaký Sauer, podle kterého se mlýn jmenuje. Mlýn mí-
val svého času tři rybníky na chov ryb a pilu. Mohl si do-
volit zaměstnávat 9 lidí. Mlýn zanikl v roce 1960, dnes je
na místě Zourovského rybníka mokřina.
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Králíci
retro kronika

Sešli jsme se v 16.00 před Lodeckou. Každá družinka
dostala adresu, která zněla takto: Zahrádkářská, Satalice,
Praha 9. Šárka nám řekla, že se tam musíme dostat. Každá
družinka odešla a začali jsme se ptát lidí, jestli neví, jak
bychom se tam dostali. Vyprávění družinky jménem Buri-
záni:
Nejdřív jsme šli na metro tam řekli, že máme jít na tram-

vaj č. 5 a jet až na Černý most, kde jsme z důvodu havárie
zastavili. A přešli jsme až na druhou stanici tramvaje. Tam
jsme nastoupili do čísla 12. Jeli jsme až na konečnou pře-
šli na autobus, kterým jsme jeli do Satalic. Když jsme do-
jeli, tak jsme hledali ulici Zahrádkářská, ale nemohli jsme
ji najít. Až jsme to našli. Chvíli jsme čekali na Amazonky
(druhá družinka). Pak jsme šli dovnitř, kde nás Lucka vyfo-
tila a prohlídli jsme si králíky a šli domů.

Autor neznámý
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Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214
Vosa: 720 368 688

Vedoucí mladších:
Májka: 725 807 853
Sára: 728 739 631

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