


Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf

Štěkám vše nejlepší k narozkám Vojtovi, 
Aničce, Lukymu a Tomovi!!!

Haf, haf, haf, haf

Již je to 30 let od doby, kdy vznikl náš oddíl. 
oslavíme to tento víkend na výroční výpravě. 
Letos bude navíc v pátek hra po Praze a po vý-
ročce promítání filmů.

Haf, haf, haf, haf

Za chvíli tu máme velikonoční táboření. Po-
jedeme opět do Vápna. A pozor, letos je pře-
stupný rok! Tak jsem zvědav, jak to dopadne 

holky a kluci.. ?

Haf, haf, haf, haf

4. dubna bude další táborový čaj. A v sobotu 
poté půjdem fotit a vyvolávat fotky.



Co budeme dělat v březnu a dubnu?

7. 3. hra po Praze (17:30-20:00)
8. 3. výroční výprava - 30 let
 poté promítání flimů v klubovně
11. 3. družinovky
18. 3. schůzka (16:30-19:00)
20. - 24. 3. velikonoční táboření
25. 3. družinovky

1. 4. schůzka (16:30-19:00)
4. 4. čaj (16:00-19:00)
5. 4. focení a vyvolávání
8. 4. družinovky
15. 4. schůzka (16:30-19:00)
18. - 20. 4. výprava na Sázavku
22. 4. družinovky
29. 4. schůzka (16:30-19:00)

Další...
16. -18. 5. výprava
13. -15. 6. výprava
27. 6. - 16. 7. tábor 



Bodování za měsíc únor

1. Sára, Míša   24
2. Eliška, Mikulda  23
3. Májka, Barča  22
4. David   21
5. Bahňák   19
6. Vojta, Kuba   12
7. Pavlínka, Anča  10
8. Pomeranč, Honza,
 Majda, Veverka 8
9. Michal   7
10. Luky   6
11. Ronald, Áda,
 Pepi, Stařec  5
12. Fanda   0



Kvítkova kvítka

Dnes už určitě všichni poznáte kuklík měst-
ský, který se vám jistě nejednou nachytal na 
kalhoty při chůzi v lese. Ani poznat řebříček 
lékařský, který nás na lukách omamuje 
svou vůní (obzvláště při slunečném 
počasí) nebude pro vás pro-
blém. A jitrocel větší, který je 
snad na každém kousku louky 
jak táborové tak hrací, už vás 
nepřekvapí svým vzhledem. 
A dneska květinky, které snad 
všichni znáte, ale o kterých 
možná nevíte, že rostou i u na-
šeho tábora... 



Výprava na Bobrsberg

 aneb boj o Barevný pohár

V pátek jsme se vydali na Bobrův hrad.. 
Ovšem abychom se dostali dovnitř, museli jsme 
pánovi hradu přinést malý úplatek, gumové 
medvídky. Ty nám v lese vydali světlušky a už 
jen je nesníst. Pán hradu byl však hodný a o 
medvídky se s námi nakonec podělil. A mohl 
začít boj o záhadný barevný pohár. 

Nejdříve jsme museli procvičit naše mozko-
vé závity ve skládání čtverce, následně naše 
hlasivky. Za snahu jsme pak dostali po hrstech 
čočky, která prý připomínala obsah poháru. No 
a pak šupky hupky do spacáků, urvat si trošku 
toho místa na posteli a chrnět. Chrrr pšííí.

Druhý den ráno jsme vyrazili na procházku. 
V džungli si hadi sežrali pár ocásků, poznali 
pár nových (starých) stromečků a nakonec se 
zamíchali do kompotu. Avšak večer se stala 
hrozná tragédie. Někdo vyloupil banku a my 
museli policii co nejnázorněji předvést popis 





pachatele. Najednou všude tma a je slyšet pou-
ze ssss ssss. Sssss ssss. Ticho. To právě někdo 
našel sardeli. 

V neděli dopoledne náš boj o Barevný pohár 
pokračoval závodem Železného muže, který 
musí umět dobře plavat, běhat a jezdit na kole.
A pán hradu byl tak laskav, že nám v lesíku za-
nechal zprávu, kde se nachází barevný pohár 
plný lentilek. Ty jsme nakonec papali celou 
cestu do Dobříše, kde jsme navštívili i cukrár-
nu. Pak už jen ten autobus a frrr domů. 

Botka

Najdi Polárku a urči sever
     V noci určíte sever podle hvězdy jménem 

Polárka. Jak ji poznat? Na noční obloze najdete 
souhvězdí, které se nazývá Malý vůz a posled-
ní hvězda oje je právě Polárka. Sever je pak 
směrem k Polárce.



Světové strany podle hodinek

    Až půjdeme někam přírodou, budeme mož-
ná potřebovat vědět, kde je sever. Nejjedno-
dušší a nejpřesnější určení je samozřejmě po-
mocí buzoly. Ale někdy ji nemáme k dispozici, 
a tak si pomůžeme hodinkami. Potřebujete 
tedy v zásadě jen slunce a ručičkové hodinky. 
Slunce “chodí” od východu přes jih a končí na 
západě. 

     Naměříme tedy malou ručičku směrem 
na slunce a rozdělíme menší úhel mezi malou 
ručičkou a dvanáctkou, tímto směrem je jih, na 
druhou stranu je sever.

    Pozor v letě je čas posunutý, a proto musíte 
vždy jednu hodinu ubrat - tedy, když bude pět 
odpoledne posunete malou ručičku na čtyřku 
a dělíte menší úhel mezi čtyřkou a dvanáctkou. 
Dále pozor v době od 6 hodin odpoledne až do 
6 hodin ráno musíme děli vždy větší úhel mezi 
malou ručičkou a dvanáctkou. 





Něco od Zapletala 

 Divadlo mraků 

Na mnoha  výpravách máš příležitost pozo-
rovat mraky. Zastav se na chvíli a dívej se na 
to věčně proměnlivé představení. Uvolněná 
fantazie vidí v oblacích zvířata, lidské postavy 
i pohádkové netvory. Někdy září bílé mraky na 
modrém nebi jako plachetnice, jindy se z nich 
kupí nad obzorem temná skalnatá pohoří. Ráno 
je slunce barví do růžova, navečer září jako oh-
nivé kameny. Za měsíčních nocí působí letící 
oblaka magickým kouzlem. 

Divadlo mraků pro tebe časem nabude i jiný 
význam, pomůže ti předvídat počasí.

Meteorologové roztřídili mraky podle typů 
a dali jim mezinárodní jména. Vláknitým ob-
láčkům, které vypadají jako svazky čar nebo 
peříček říkají řasa (cirrus).

Drobným obláčků, putujícím po nebi v hus-
tých řadách se říká beránci (cirrocumulus).



Řasy a beránci varují, že do příštího dne se 
počasí zhorší.

Za pěkných letních dní se tvoří na obloze 
kupy. Jsou to zaoblené mraky, zčásti zářivě 
bílé, místy tmavé, s ostře ohraničenými kraji. 
Kupy se navečer zpravidla rozplývají. Někdy 
kupy stále rostou a mění se v bouřkové mraky. 
Když vytrvale prší nebo sněží, bývá nebe bez-
nadějně šedivé. 

Pozoruj na každé výpravě aspoň chvíli pro-
měnlivou hru mraků na obloze.



Expedice Kyrgyzstán-Čína, díl 6.

Autobusek nás vyhodil na břehu jezera Ka-
rakol (3600 m. n. m.) u -ačkoliv jsme v Číně- 
jurt (obytné stany kyrgyzů). Místní se o turisty 
doslova perou a nabízejí jim nocleh v jurtách. 
Bohužel to má i špatný dopad na kulturu, ne-
boť vedle klasických jurt stojí i jurty betonové 
:-(.

Podaří se nám vymanit se z vlivu domorod-
ců a vydáváme se podél jezera do hor. Okolí 
jezera lemují vysokánské ledově bílé hory (vy-
soké až 7800 m). Mineme jezero a vydáme se 
přes kopečky připomínající písčito-kamenité 
duny do údolí, které obchází horu Konguršan 
(7770m) a naším cílem bude ledovec (tedy 
jeho začátek). K večeru sestoupíme k řece, 
která teče v údolí a chystáme nocleh. Říčka je 
zcela bílá. Její zabarvení způsobilo množství 
kamínků v ní. Jiná voda tu bohužel není, a tak 
přes kapesník nabíráme vodu do lahví a doufá-
me, že se v řece nepase příliš dobytka.

Ráno nás probouzí sluníčko vycházející nad 



horami a nikde ani živáčka. Pokračujeme dál. 
Cestou potkáme i sviště, kteří však většinou 
stačí opravdu hlasitě zapískat a zalézt do nory. 
Přejdeme oblouk řeky a vytřeštíme oči. Kolem 
řeky se pasou stovky jaků. Tak snad nás už ta 
voda neprožene...

Jdeme stále podél řeky, docela širokým údo-
lím mezi bílými velikány, míjíme jaky, jaky, 
jaky... ale také pár velbloudů, koní, oslů a také 
jsem viděl ptáka dudka. Bohužel se k nám při-
dala ještě jedna zvířátka, komáři. Nemám rád 
statistiku, ale tuhle uvedu. Večer jsem na levé 
ruce napočítal rovných sto štípanců :-D.

Odpoledne přicházíme do chudé vesničky. 
Děti nosí usušený jačí trus na topení, domky 
mají rovné střechy a jsou kamenné. Jen nám 
tam nějak nesedí ty solární panely. Přijmeme 
pozvání od jedné ženy a naleje nám trochu čaje 
se smetanou, ale hlavně se solí!!! No, jednou 
mi to stačilo...  Doplníme vodu výjimečně ne 
z řeky a pokračujeme k ledovci, který ještě 
není v dohledu, ale už se jistě blížíme. Večer 
se zvedne vítr a přináší mračna písku, který 
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se dostane i do utěsněného stanu, ale na písek 
v jídle jsme už vcelku zvyklí. Dalšího večera 
dorazíme pod ledovec, který nevypadá zcela 
jako ledovec, neboť je pokryt nánosy štěrku 
a kamení. V šíleném větru za pár minut posta-
víme stan a znaveni uleháme. 

                                                     Váňa


