


Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf
Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!!

Haf, haf, haf, haf

A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře!

Haf, haf, haf, haf

Už známe termín letošního tábora! Bude 30. 
června až 16. července. Představebka začíná 
již v pátek 27. června. Těším se na vás všech-
ny a doufám, že co nejvíc z vás uvidím již na 
představebce! Již brzy dostanete přihlášky. 

Haf, haf, haf, haf

Dnes je 5. února a tedy mistrovstí v uzlování 
2008. A mistrem uzlování se stal:

Nejrychleji 6 uvázal  za sekund.

Nejvice uzlů uvázal  a to .

A nejrychleji rozvazoval  
    za sekund.



Co budeme dělat v únoru a březnu?

5. 2. schůzka (16:30-19:00)
  - mistrovství v uzlování
8-10. 2. zimní výprava na sníh
12. 2. družinovky
19. 2. schůzka (16:30-19:00)
26. 2. schůzka (16:30-19:00) !!!

4. 3. schůzka (16:30-19:00)
8. 3. výroční výprava - 30 let
11. 3. družinovky
18. 3. schůzka (16:30-19:00)
20. - 24. 3. velikonoční táboření
25. 3. družinovky

Tábor 2008 bude...

 30. 6. - 16. 7.

představebka bude...

 od 27. 6.



Kvítkova kvítka

Minule se vám představil kostival lékařský, 
léčivá bylinka, která se používá při bolestech 
kloubů a svalů. A jak už z jeho názvu vyplývá, 
užívá se i při zlomeninách kostí k urychlení 
jejich hojení. Můžete ho najít ve vyšší trávě 
nedaleko mlýna. Dále pak jste mohli poznat 
pomněnku, neodmyslitelnou průvodkyni ces-
ty na latrínu, k vidění na březích Zábrdky. 
Poslední květinka byl štírovník růžkatý, žlu-
tokvětý rošťák obývající hojně louky v okolí 
tábora. A teď už dnešní představování...



Expedice Kyrgyzstán-Čína, díl 5.

Na hranicích nasedáme do taxíku a šineme si 
to do města Kašgaru. Taxikář je Ujgur, což je 
taková dvoumilionová arabská menšina s šik-
mýma očima v severovýchodní Číně. Cesta je 
dlouhá, a tak zastavujeme na oběd a dáváme 
si tradiční ujgurský langman. To jsou domácí 
nudle se skopovým a zeleninou, dost to připo-
míná „čínu“, a jíme hůlkama. Já jsem navyklý 
z tábora ;-), Vojta a Veru se po chvilce zauče-
ní také najedí. Jak se však stoluje v Číně? No, 
sedí se, pije se čaj, u jídla se srká, mlaská (a to 
hodně), plive a co z talíře nechceme, jednodu-
še hodíme na stůl. Každopádně nás jídlo vyšlo 
asi na dvacku a bylo opravdu skvělé.

Odpoledne dorazíme do Kašgaru, nalezneme 
levný, ale příjemný hotel, ubytujeme se a una-
veni uleháme do postýlky. Ráno jdeme na pro-
hlídku města. Město je velké, ve starém centru 
ještě potkáváme v malebných uličkách dělníky 
vyrábějící prakticky cokoliv, pouliční zubaře, 
trhy s nepřeberným množstvím oříšků, bonbo-
nů a zeleniny, řezníky co mají na ulici „čerstvé 













berany“ a hlavně všudypřítomné pekaře pečící 
skvělé chlebové placky, taštičky plněné masem 
a restaurace se šašliky (což je grilované skopo-
vé jako ražniči). Koupíme si meloun a slupne-
me ho na posezení v parku.

Většinu města však tvoří moderní zástavba 
a moderní obchody. U fontánky před nákup-
ním centrem tančí asi stopadesát starších čí-
ňanek tanec typu makarena (starší vědí ;)) na 
zřejmě velký hit „china girl“. No, taková podí-
vaná nás opravdu pobavila :-D.

Odpoledne se nám podaří sehnat lístky na bus 
k jezeru Karakol, kam se hned další ráno vy-
dáváme. Vcelku pohodlný minibusek nás veze 
po nové silnici klikatící se mezi horami a podél 
řek na jih směrem k Pákistánským hranicím. 
Naším cílem je 3800 m. n. m. položené jezero 
Karakol s horami nad 7 tisíc metrů, o tom ale 
až příště...

Váňa
na fotce je ulička v Kašgaru s pekárničkou 
a jejím vystavěným zbožím.



Třicáté výročí oddílu

Jestli jste již uvědomili, že v letošním roce 
oslaví náš oddíl 30. výročí? Ano, je tomu 
opravdu tak, dojde k tomu přesně 25.2.2008. 
Již se blíží Výroční výprava, tradiční vykopá-
ní Zakládací listiny, skládání oddílového sli-
bu těmi, kteří splnili Nováčkovskou zkoušku 
a chtějí do oddílu opravdu vstoupit, ….

Blíží se také trochu větší oslava než jindy, 
více větších či menších akcí, uvidíme více bý-
valých Vpřeďáků, … 

K tomuto výročí ve Štěňátku vychází malé 
připomenutí oddílové historie, přečtěte si, co 
napsal Ivo (tehdejší vedoucí) k 15. výročí. Je 
to už dávno, ale jeho slova stále platí, za dal-
ších 15 let jsme v oddíle prožili mnoho výprav, 
zajímavých akcí, táborů, společných zážitků 
a kamarádství. Klubovnu máme opravenou po 
povodni, na tábory jezdíme do krásného údolí 
říčky Zábrdky, v oddíle bylo a stále je spoustu 
skvělých kluků a holek.



Přeji oddílu do dalších let mnoho zážitků, akcí, 
prozkoumaných krajů, nachozených kilometrů, 
poznaných dovedností, hezkých výrobků, spl-
něných oddílových stupňů a hlavně Vpřeďá-
ků.       
    Tom

15. narozeniny oddílu – 25.2.1993
Hodně let jsme narozeniny oddílu slavili 

v den, kdy u tohoto data v kalendářích stálo 
„Vítězství pracujícího lidu“. Trošku nám tahle 
čistě náhodná shoda vadila, pak se ale naštěs-
tí v roce 1989 ukázalo, že pracující lid tenkrát 
nezvítězil, ale naopak prohrál svých příštích 
40 let, tak dnes už s našimi narozeninami slaví 
svůj svátek Liliana, což vzbuzuje přeci jen pří-
jemnější představy než rozvášněný „pracující 
lid“.

Hodně let už taky píšu do našeho Pejska pár 
slov o oddíle a jeho historii, což má význam 



zejména pro naše nové a ještě novější členy, 
aby věděli do jakého oddílu to vlastně chodí. 
Náš oddíl byl založen 25.2.1978 a to zakopá-
ním Listiny věrnosti v naší Rokli úmluvy. Za-
ložilo ho asi 12 kluků z Prahy 5 a první vedoucí 
Luboš Vaculík. Byli jsme tenkrát oddílem pio-
nýrským – ani jiným jsme vlastně být nemohli 
– scházeli jsme se v klubovně ve škole v Pres-
lově ulici. Už tehdy jsme se lišili od ostatních 
oddílů především tím, že jsme byli každých 
čtrnáct dní na výpravě, hltali Foglarovky, cho-
dili v zelených košilích, v kraťasech a černých 
baretkách, plnili bobříky a orlí pera …

V létě 1978 jsme poprvé tábořili ve Šlukno-
vě. Na další tábory jsme pak jeli na Šumavu do 
Slavkovského lesa. Po tomhle táboře nám za-
čali problémy – oddíl se znelíbil tehdejším pá-
nům funkcionářům – připadal jim příliš skaut-
ský – což bylo tehdy samozřejmě nemyslitelné. 
Oddíl měl být rozpuštěn nebo se normalizovat, 
tzn. vzdát se všeho krásného, co nás lákalo. 
Naštěstí jsme tenkrát našli v Praze 1 skupinu, 
která sice byla taky pionýrská, ale mnohem 



svobodnější, která nás přijala a nic nám neza-
kazovala – a to je dnešní „kondorská“ skupina 
„Čtrnáctka“, kam patříme …

Protože jsme tenkrát ještě bydleli v Praze 5, 
udělali jsme si tam také naší první oddílovou 
klubovnu – ve sklepě u jednoho našeho člena. 
Byla malinkatá – asi 1,5x2,5m, ale byla naše. 
Pak přišla léta táborů na Nežárce, u Rakovníka 
a konečně zase ve Šluknově. Z bývalého sku-
pinového skladiště jsme udělali naší klubovnu, 
kde sídlíme dodnes. Za těch patnáct let se toho 
stalo tolik,  že se to nedá popsat, konečně k to-
mu slouží naše kroniky, kde jsou ty stovky vý-
prav, tábory, chvilky u táborových ohňů, blou-
dění při pokladech, hry a vůbec všechno to, co 
znamená oddíl, popsány …    
     Ivo
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K akcím, které jsou naplánované:
V pátek 7.3. proběhne velká hra v pražských 

ulicích, neprozradím více, snad jen, že jsme 
pozvali bývalé Vpřeďáky, takže to bude o to 
zajímavější.

V sobotu 8.3. vyrazíme do Rokle úmluvy, vy-
kopeme Zakládací listinu, Nováčci složí oddí-
lový slib, …

V sobotu 8.3. večer pak budeme v klubovně 
promítat starší a novější oddílové filmy.


