


Štěňátko štěká:

Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverko-
vi!!!

Mňau, mňau, mňau !!!

Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc.

Mňau, mňau, mňau !!!

Tak nám přineste přihlášky na tábor a po-
šlete penízky, ať můžeme vyrazit.

Mňau, mňau, mňau !!!

Pozor!!! 23. května je další čaj. Každý kdo 
nemá bedýnku či postel, by měl přijít. Postle i 

bedýnku na tábor nutně potřebujete.



Co budeme dělat v květnu a červnu?
6. 5. družinovky
13. 5. schůzka (16:30-19:00)
16. - 8. 5. Štítek táborníčka
20. 5. družinovky
23. 5. čaj táborový !!!
27. 5. schůzka (16:30-19:00)

3. 6. družinovky
10. 6. schůzka (16:30-19:00)
13. -15. 6. výprava
17. 6. družinovky
24. 6. schůzka (16:30-19:00)

27. 6. - 30. 6. představebka
30. 6. - 16. 7. tábor



Kvítkova kvítka

Dneska se vám představí 3 
kytičky, se kterými se můžete 
setkat na „Střelnici“. Nuže...



Expedice Kyrgyzstán - Čína, díl 7.

Po aprílové odmlce je tu opět vyprávění o da-
leké cestě do Číny. Vyprávění skončilo v Pamí-
ru, u ledovce pod horou Konguršan.

Vylézáme ze stanu s výhledem na morénu le-
dovce a za velkého doprovodu jaků vylezeme 
do sedla v bočním údolí. Podle vrstevnic ze 
staré sovětské mapy odhaduji výšku na 4200 
m. n. m. To je nejvyšší místo z naší celé ex-
pedice. Vzduch je řidší a do kopce se znatelně 
zadýcháváme, nejsme totiž řádně aklimatizo-
váni. Po vrcholové fotce a vrcholových turec-
kých sušenkách zahajujeme sestup zpátky údo-
lím až k jezeru Karakol.

Další večer se strhne menší písečná bouře, a 
tak máme k večeři čínské nudle s pískem a čaj 
s pískem. Další den projdeme přes komáří lou-
ku zpět k silnici a chytíme černého taxíka zpět 
do Kašgaru. Ubytujeme se v jiném hotýlku než 
předtím, dopřejeme si luxusní ujgurskou veče-
ři a druhý den nastupujeme do lehobusu směr 













Turpan. Proč lehobus? Na rozdíl od běžných 
autobusů má krátká lůžka, ve kterých se vcel-
ku pohodlně se skrčenýma nohama spí. Lůžka 
jsou ve třech řadách a dvoupatrová.

Za 24h ujedeme asi 1300 km a autobus nás 
vyloží u Turpanu. Obrovská změna. V horách 
před dvěma dny mrzlo, kdežto oáza Turpan 
leží 140 metrů pod hladinou moře a teploměr 
ukazuje 50°C ve stínu! Už vím, jak se cítí moje 
prádlo, když se pere v pračce. Nejdřív se člověk 
šíleně spotí, ale za chvíli už spocený není, pro-
tože pot v tomhle vedru rychle uschne. Ráno se 
jedeme podívat do skalního městečka Shiache 
(foto), kde jsou pozůstatky po stavbách staré 
asi 2000 let. A šílené vedro. Ještě si prohlédne-
me Emirův minaret, ve kterém si dozorce hraje 
tetris na digihře a ty šílené zvuky se rozléhají 
celou stavbou. Hrozné. Vedra máme plné zuby, 
a tak nazítří vyrážíme minibuskem na nádraží 
vzdálené asi 50 km. Musím pochválit čínské 
silnice, opravdu pěkné, tedy pokud je zrovna 
jako teď, nesmetla voda. Před námi sedí malý 
klučina, kterému se udělalo nevolno a tak naše 



batohy spatřily jeho oběd.

Na nádraží se nám podaří, teda asi po půl ho-
dině, což šlo relativně rychle, koupit lístky na 
vlak typu „hard seater“, neboli tvrdé sezení. Je 
to ta nejnižší třída, ale zase levná. Kvůli větrné 
bouři má vlak asi 3 hodiny zpoždění. Čekáme 
v čekárně, která je určena pouze pro cestující 
vždy konkrétního vlaku. Nastoupíme do vlaku. 
Je moderní, s klimatizací. Sedadla sice nejsou 
tvrdá, ale polstrovaná, bohužel zcela rovná 
(myšleno kolmá), a tak se v nich spát oprav-
du moc nedá. Nicméně po vcelku nepříjemné 
noci, kdy vlak stál v nějaké stanici dalších 5 
hodin vystupujeme v Jiuaquanu, o tom ale až 
příště.

 Váňa 





Výprava na Sázavku

Naše cesta začala na Hlavním nádraží a po-
kračovala vláčkem až na Sázavku. Tam jsme 
se zabydleli a šli si opékat naše buřtíky a hrát 
přitom na kytaru. Pak už spinkat a chrápat tak, 
že se div naše chaloupka nezbořila.

Přes noc nám však jakýsi zloději ukradli naši 
sobotní večeři, ale za jisté úkoly nám ji byli 
ochotni vrátit. Tak započalo naše získávání 
večeře zpět. První zloděj po nás chtěl nasbí-
rat co nejvíc věcí začínající na různá písme-
na abecedy. Ačkoliv očekával, že se před ním 
objeví věci jako kůra, list, tráva... někteří mu 
přinesli věci jako igelit, železo, guma, polysty-
ren apod. Rovněž jsme si zkusili dorozumět se 
na velkou vzdálenost. Jiný prověřil naše házecí 
schopnosti poslepu, či jak rychle se dokážeme 
ve skupince najít bez zraku a mluvení. No a 
třetí zloděj si s námi zahrál čáru a malé číselné 
divadélko – dělali jsme z nás např. [].

Také jsme zažili velkou námořní bitvu, nej-
více lodí potopila družinka Faked. Všichni 
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zloději nakonec dospěli k závěru, že si večeři 
zasloužíme a dali nám gulášovku, kterou jsme 
si ovšem museli ještě uvařit. Když se nám lou-
ka proměnila v jungli, objevil se v ní i Bobr 
s Beránkem (Verčou). Pod jeho vedením jsme 
si zahráli myšáky. A následovaly živé obrazy 
na témata vybraná porotou. Například „slepičí 
úlet“.

V neděli jsme hráli na louce a uklízeli po 
sobě. Včas jsme vyrazili a se zrmzlinou v puse 
jsme nastupovali do vlaku domů.

Botka


