


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Haf haf haf

Všechno nejlepší k narozeninám Váňovi!

Haf haf haf

Slyšelo jsem, že bude velké BUM. Doufám, 
že my tu už nebudem...

Haf haf haf

Přineste nám prosím příspěvky. Je to jen 400,- 
a termín odevzdání se nám blíží...

Haf haf haf

Draci nám sice přílíš nelétali, protože vítr nán 
asi odletěl do teplých krajin.. ale počasí bylo 
jinak nádherné.

Haf haf haf



Co budeme dělat v říjnu?

7-8. 10. - družinovky
14. 10. - schůzka (16:30-19:00)
21-22. 10. - družinovky
25. - 29. 10. podzimky

Co budeme dělat v listopadu?
4. 11. - schůzka (16:30-19:00)
11-12. 11. - družinovky
14. - 17. 11. výprava
18. 11. - schůzka (16:30-19:00)
25-6. 11. - družinovky

Jaké budou další výpravy?
5. 12. - čaj
19. - 21. 12. - vánoční výprava
duben 2009 - divadelní festival



Výprava na Vraní skálu
aneb jak Eliška, Májka, Pomeranč, Bára, Sára, 

Mikulda a Majda dělali dort ačkoli vůbec nechtěli

Kromě Vpřeďáků s námi jela na výpravu 
i krabice, ze které se vyklubal výborný dort, 
který jsme si my vedoucí náramně užili – děti 
o něj neměly zájem. Nicméně se po několike-
rém přemlouvání nechaly ukecat a začaly si 
dort péct sami. Nejdřív samozřejmě sháněly ty 
nejlepší suroviny. Napodobovaly pejska a ko-
čičku a tak si nasbíraly ponožku, syreček, sůl a 
dokonce i nějakou tu mouku.

Naštěstí potom přijel pojízdný obchodník a 
vyměnil tyhle dobrůtky za něco chutnějšího 
– jako korpus, ovoce, marmeládu, šlehačku a 
želatinu. Vlastnoručně udělaný dort byl prý 
mnohem lepší než ten náš. Ani je další den ne-
rozbolelo bříško, jako zlého psa. Z Vraní skály 
byl výhled jako obvykle nádherný.

Kvítek



Hádej, hledej, lušti
Ahoj, v mém podmořském světě našli pět roz-
dílů Mája, Eliška, Míša, Mikulda, Bára, Majda 
a Pomeranč. Jsem zvědavá, jestli však zvlád-
nete i toto: uhodni alespoň pět mých hádanek a 
sladká odměna může být i tvoje!

1.Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dal-
ších?

2.Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkácha těm 
kdo ji svlečou, slzy z očí tečou.

3.Mladá je velká, stará je malá.

4.Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí. 

5.Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm ne-
touží. 

6.Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co 
je to? 

7.Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu 
nevděčníci hned ho klepnou po palici.

8.Chlupaté chlupatiště uhání, v hrníčku květu má sní-
dani. 

Botka



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Sobota 16. srpna
Probouzeli jsme se v různých a roztodivných 
polohách a koukali z okna kde to jsme. Ano. 
Ač neradi, byli jsme teprve v Maďarsku před 
Budapešťem a uvědomili si, co nás ještě čeká 
za kus cesty vlakem, když vlak zastavil v Bu-
dapešťi, někteří se šli projít jiní si zašli na piz-
zu (Bobr, Verča) a jiní se ptali kolemjdoucích 
ve vlaku co to znamená HÜTTÖT ITALÖK.
Samozřejmě že jsme to nezjistili.
Opět jsme vedli rozhovory různých obsahů, 
vyčerpávajících informací a tvarů. Čekala nás 
maďarská pusta (okýnkáři prominou, okýnkáři 
měli smůlu), dlouhé hodiny až na rumunskou 
hranici naprosté rovině. Vlak několikrát zasta-
vil na poli, kde vůbec nebyla vidět zastávka 
nebo jak se tomu nadává v té jejich hatlama-
tilce. Cesta ubíhala pomalu a docházeli nám 
témata k rozhovoru.
Na rumunské hranici s Maďarskem se sta-
lo něco, co jsme nezamýšleli (vlastně Jerry s 
Medvědem asi už vůbec ne). Oni totiž měli 
prošlé pasy jen o pár dnů. Jestli chcete vědět, 
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jak se měli a co zažili tak volejte Jerryho nebo 
Medvěda. Rozloučili jsme se s těmi něšťastní-
ky a odjeli do Devy. Rumunská krajina nevy-
padala tak rovně jako ta maďarská a byly vidět 
konečně trochu hory. V Devě jsme přestoupili  
do rumunského vlaku (kdo neviděl nepochopí) 
a jeli do města zvaného Petrosani. Před přestu-
pem následovala procházka městem, zacházka 
3 mužů na …. A hraní bangu, kde 3 nejmeno-
vaní bandité a shodou okolností i ti,kteří šli na 
…., tak prohráli.
Přesedli jsme do echt rumunského vlaku, který 
jel extra pomalu. Při prohlídce jízdenek jsme 
zakoupili ručně psané lístky a odjeli do Lupeni, 
kde jsme hodlali přespat. A tak jsme šli údolní 
cestou podél potoka a našli si místo k přespání 
na soukromém pozemku. A o náhodném setká-
ní pokračování příště. 


