


Štěnátko štěká haf, haf, ha...
Jsem rádo, že se po prázdninách zase vidíme. 

Doufám, že jste si užili prázdniny jak se patří.

Haf haf haf

Všechno nejlepší k narozeninám Botce, Báře, 
Mikuldovi, Jakubovi a Michalovi. Hodně 
ŠTĚKstí do dalších let.

Haf haf haf

Slyšelo jsem, že jsme se přes prázdniny roz-
rostli o nové členy. Doufám, že se všem bude 
u nás líbit.

Haf haf haf

A rozrostli jsme se nejen o nové členy ale i 
instruktory. Vítám Ádu, Anču, Michala a Star-
ce. A na rozloučenou štěkám Váňovi a doufám, 
že ho ještě někdy uvidím.

Haf haf haf

Kromě tradičních hrnečků za půlroční bodo-



vání můžete letos získat bedýnku za celoroční 
snažení. Kdo z vás bude mít věci na táboře v 
nové bedýnce?

Haf haf haf

Nezapomeňte si přečíst zajímavé vyprávění o 
tom „Jak Áda dostal vzteklinu. (Myslíte, že to 
od něj můžu chytit?) 

Co budeme dělat v září?

2. 9. - schůzka na Vyšehradě
9. 9. - schůzka (16:30-19:00)
16. 9. - schůzka (16:30-19:00)
23. 9. - schůzka (16:30-19:00)
26. - 28. 9. - výprava na Vraní skálu
30. 9. - schůzka (16:30 - 19:00)

Jaké budou další výpravy?
12. 10. Draci
24. - 29. 10. - podzimní výprava



Nováčkovská zkouška

    Náš oddíl není jen tak ledajaký, a ani žádný 
Vpřeďák není „nějaký člobrďa z ulice“, a proto 
i ty musíš projít malou zkouškou, tak jako my 
všichni, když jsme byli „nováčci“. Říkáme jí 
u nás „nováčkárna“ a dá se splnit úplně jedno-
duše. Teprve po jejím splnění a složení oddí-
lového slibu se staneš skutečným Vpřeďákem. 
Slibovat lze jen při zvláštních příležitostech, 
první teď bude v březnu na Výroční výpravě. 
Takže zvládnout nováčkárnu do té doby, je 
myslím skvělá motivace. Doufám, že si se člo-
víčku nezalekl, pusť se s chutí do toho. 

1.  80% docházky na schůzky
2.  50% docházky na výpravy
3.  zná oddílový pokřik
4.  zavede si oddílový sešitek
5.  zná důležitá telefonní čísla
6.  umět ošetřit drobná poranění
7.  udělat si KPZ
8.  uvázat základních „6“ uzlů
9.  umí ukrojit chleba
10.  umí určit světové strany buzolou
11.  rozdělá oheň



Povinné věci
Jak již víte, tak oddílové věci bereme s sebou na 

oddílové akce. Zde je jejich seznam.

Na schůzku: Tužku, papír, uzlovačku, šátek (na 
družinovku také oddílové stoupání)

Na výpravu: Na jednodenní výpravu: to co na 
schůzku a k tomu KPZ, jídlo, pití, peníze.

Na delší výpravu: to co na jednodenní výpravu a 
k tomu celtu nebo plachtičku (půjčíte si v klubov-
ně), spacák, bundu, věci na spaní, náhradní prádlo, 
ponožky, ručník mýdlo, kartáček, nůž, ešus, lžíci, 
baterku, v létě plavky, v zimě svetr, rukavice, če-
pice.

Oddílové stoupání je malá praktická knížečka s 
informacemi pro vás.

Oddílovou košili využíváme hlavně při význam-
ných a slavnostních chvílích, jako je Výroční vý-
prava, táborový sněm. Je součástí našeho oddílu, 
každý, kdo složí oddílový slib, ji může nosit a vy-
jadřovat tak, že je Vpřeďák.

To ovšem neznamená, že ji na jiných akcích nosit 
nemůžete, rádi ji tma uvidíme.



Půlroční bodování

1. Májka   185
2. Sára, Míša 151
3. Mikulda 126
4. Eliška  107
5. Pomeranč 103
6. Majda  99
7. Bahňák  94
8. Obi, Áda 90
9. Fanda  89
10. Pepi  84
11. Kuba  81
12. Jakub  75
13. David  73
14. Šimon  69
15. Anča  66
16. Vojta  64
17. Honza  56
18. Luky  55
19. Pavlína  51
20. Bára  45
21. Týna, Stařec 41
22. Michal  40
23. Ronald  26
24. Martin  22











Hádej, hledej, lušti
Ahoj Vpřeďáku, mám pro tebe hádanku. Na-
jdi v mém vodním světě pět rozdílů a sladká 
odměna může být tvoje.

Botka



Zlatá horečka

...aneb cesta na Klondike

Píše se léta Páně 1885 a začínají se šířit 
zvěsti o obrovských nalezištích zlata na 
Aljašce. Malá skupina zlatokopů ho obje-
vila takové množství, které mnohonásobně 
předčilo jejich očekávání. Jednoduchá a 
snadná cesta ke zbohatnutí... a tak jsme se 
vydali na Klondike.

Dorazili jsme na Aljašku do malého měs-
tečka Coney Creek Town hned  po jarním 
tání, s první vlnou prospektorů. Někteří se 
sice stále tvářili skepticky a považovali nás 
za blázny, ale my jsme se smáli jim. Jen 
hlupák by nechtěl snadno a rychle zbohat-
nout. Nakonec i oni pochopili, že otálet v 
těžbě surovin by bylo jen k jejich škodě.





Spěšně jsme začali nakupovat claimy a 
těžit suroviny a za utržené peníze jsme po-
malu ale jistě, akcii po akcii, začali získávat 
většinu ve firmách na trhu. Podmínky byly 
od prvního dne tvrdé, už jen cesta tam nám 
dala pořádně zabrat. Naší odměnou však 
bylo naše stále se zvětšující jmění. 

Vyvrcholením našeho pobytu byla bez-
pochyby cesta na Zlatou burzu, kde jsme 
nakoupili zbývající akcie za výhodné ceny. 
Těm nejúspěšnějším z nás se dostalo veliké 
pocty. Byli veřejně uznáni za nejvlivněj-
ší občany Coney Creek Town a dokonce 
i pracovníci kanceláře šerifa si jich vážili 
tak, že je i nakrmili.

Nakonec se naše horečka snížila a my 
jsme přestali těžit dál suroviny, protože ži-
vobytí nám zajistí všechny naše prosperu-
jící firmy.



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu

Sešli  jsme se 6. srpna v crepérii U Slepé ko-
čičky v plném počtu (10 lidiček-Tom, Háňa, 
Bobr, Verča, Pepa, Pepi, Adam, Tomík, Jerry, 
Méďa). Na válečné poradě jsme domluvili tra-
su, dvojice, stany a tak podobně.

 

 Pátek 15. srpna 

Sraz byl ve 21:15 na hlavním nádraží. Při če-
kání na účastníky zájezdu do rumunského Re-
tezatu se potěžkávali baťohy (nejtěžší měl Tom, 
který by mohl se svojí postavou vrhat koulí),  
mezitím se začala expedice kompletovat do pl-
ného počtu. Ještě před odjezdem někteří panu 
Vackovi dali zbytečnou zátěž baťohu (Bobr si 
ulehčil od 5 tablet pevného lihu Jerry zase od 
opalovacího krému o váze 50g - to víte, každý 
gram se pronese). Nastoupili jsme do vlaku a 
odjeli jsme směr Deva. V kupátkách panovala 
běžná cestovní nálada a vedly se dlouhé hovo-
ry typu kolik máte sebou jídla nebo co si mám 
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dát teď k jídlu atd. Dále jsme také zjistili jak se 
stala Háňa puberťačkou a jak je Tom mohutný, 
probrali jsme Jerryho nevydařenou zkoušku 
autoškoly a koupel ve Vltavě za svitu měsíce 
a jiné. Pomalu jsme začali usínat ale o zítřku 
až příště.


