


Štěnátko štěká haf, haf, ha...
Přeju Pepandě všechno nejlepší k narozeni-

nám. Hodně ŠTĚKstí.

Haf haf haf

2. 12. budeme mít slavnostní schůzku v od-
dílových košilích. Nezapomeňte si je vzít s se-
bou a hlavně nezapomeňte přijít. :-)

Haf haf haf

Vánoce už se nám pomalinku blíží… jest-
li nechcete dělat všechno na poslední chvíli, 
začněte přemýšlet o tom, jaký dárek vyrobíte 
letos do tomboly pod stromeček.

Haf haf haf

Letos v dubnu se opět uskuteční Netradiční 
divadelní festival Čtrnáctky. Máte chuť se zú-
častnit? Já bych chtělo hned.



Co budeme dělat v listopadu?

4. 11.  - oddílovka (16:30-19:00)
11. a 12. 11. - družinovky (17:00-19:00)
14.-17. 10. - podzimní výprava na Sázavku
18. 11. - oddílovka (16:30-19:00)
25. a 26. 11. - družinovky (17:00-19:00)

A dál?
2. 12. - slavnostní schůzka
16. 12. - vánoční schůzka
19. - 21. 12. - vánoční výprava
11. 1. bruslení
27. 1. mistrovství v uzlování
6. - 8. 2. zimní výprava
21. 3. výroční výprava
10. - 13. 4. velikonoční táboření
duben 2009 - divadelní festival



Výprava na Hůrku
Voda, bahno, déšť a bláto… tak by se mohl dí-
vat na naši výpravu jen člověk bez fantazie. Je 
sice pravda, že jsme se na sluníčku moc neo-
hřáli, že kdokoli spadl na zem (ať už při hře 
nebo jen kvůli nezavázané tkaničce) umazal se 
od bláta až za ušima, že jsme přes mlhu leckdy 
neviděli ani na špičku vlastního nosu, že to na 
svahu mírně podkluzovalo… nicméně v chatě 
bylo teploučko, kamna hořela, hřála a nekouři-
la, v hrnečku jsme měli vždycky teplý čaj a v 
břiše něco k snědku. 
Kdyby se na naši výpravu podíval člověk s fan-
tazií a kladným smýšlením, uviděl by horu jab-
lečného kompotu, horečné dopisování přes in-
zeráty, savení triček, polštářové války, Starce s 
kamarády „Bobem a Bobkem“ (trošku pomůžu 
vaší fantazii… představte si Starce, záchodo-
vou mísu naplněnou až po… už vám to dochá-
zí?), ale hlavně uviděl by kolektiv, kamarády, 
nějaké ty hry a dovádění, smích, povídaní si a 
ještě ke všemu by zjistil, že to všichni přežili.

Kvítek



Hádej, hledej, lušti
Ahoj, tentokrát tu pro vás mám roháček. Není 
to nic složitého, tak s chutí do toho a půl je 
hotovo (a tvá chuť bude i následně uspokojena 
sladkou dobrůtkou).

Botka 

1. Tajenka
2. Energetické pole okolo živých organismů
3. Citoslovce pohybu očních víček
4. Dětský pozdrav
5. Spojka



Bodování za říjen

Eliška, Májka, Simča  191. 
Míša, Pomeranč  182. 
Sára    173. 
Fanda, David   134. 
Obi, Mikulda   125. 
Majda Kuba M.  96. 
Bahňák, Kuba Š., Bára 87. 
Týna    58. 
Honza, Luky   19. 
Martin, Vojta   010. 



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Neděle 17. srpna

Ráno jsme se probudili zpaření a zpocení. 
Vyčistili zuby u pramene a zabalili jsme si a 
odešli do  Lupeni a u ‚,autobusového nádra-
ží‘‘(betonový plácek se železnými pilíři a vla-
ječkami vítejte v Evropské unii) jsme posnídali 
a dostali jsme také vzkaz od kluků (J and M), 
že přijedou.

Nasedli jsme do minibusu a odjeli do Urica-
ni, kde jsme kalili bang, procházeli jsme se a 
hráli bang a přitom čekali na kluky. Vyhlíželi 
jsme  m   odré auto otce kluků. Kluci nečeka-
ně přijeli ve stříbrném kombiku  a tak jsem je 
uvítali se slovy: Medvěd s Jerrym nemaj páru, 
že potřebují tátovu káru, pasy prošly a prachy 
došly! Tak jsme se rozloučili s Vágnerovými, 
dali jim poslední nepotřebné gramy a vyrazili 
do kopce.

A teď teprve ztuhl obličej, když se podívali 
někteří nahoru. Kopec ubýval a těsně pod prv-
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ním vrcholem jsme se naobědvali a šli zdolat 
těch (asi) 50m převýšení. Kluci došli pro vodu 
a měli první kontakt s místními koňmi. Poko-
chali jsme se výhledem a vyrazili přes sedlo 
okolo jedné chaty k posezení u pramenu. Na-
jedli se borůvkami a vyrazili do našeho základ-
ního tábora při vstupu do Retezatu.

Postavili jsme stany, došli pro dřevo a udělali 
si večeři, až na Bobra s Verčou, kteří si nao-
pak uvařili (mezi udělat a uvařit je nejen rozdíl 
ve skladbě slova, ale i vzhled výsledku). Také 
jsme si zahráli vysokohorské mičbee a klepali 
jsme kosu a zahřívali jsme se tím, že jsme kla-
pali zuby.Ulehli jsme ke spaní a přemýšleli o 
tom, jaký bude příští den.

Áda


