


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Přeji všechno nejlepší k narozeninám Kvít-
kovi, Fandovi, Kubíkovi a Majdě.

Haf haf haf

Už se těším na dárečky, které si dáte v tombo-
le k Vánocům. Máte už vyrobeno?

Haf haf haf

Letos budeme krmit hrocha až na Vánoční 
výpravě. Tak mu nezapomeňte něco dobrého 
na zub přivézt.

Haf haf haf

Už napadl sníh, těšíte se na pořádnou koulo-
vačku a třeba i sáňkování?



Co budeme dělat v prosinci?

2. 12. slavnostní oddílovka (16:30-19:00)
5. 12. čaj (16:30-19:00) 
9. a 10. 12. družinovky (17:00-19:00)
16. 12. oddílovka (16:30-19:00)
19. -21.12. Vánoční výprava 

A dál?
6. 1. 2009 oddílovka (16:30-19:00)
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 Sázavku

14. -17. listopadu

Hlavním zážitkem této výpravy byla bezpo-
chyby kadibudka, která zůstala nejen v našich 
myslích, ale i ztvárněna v Sázavské kronice. 
Kdo tam nebyl a necítil na vlastní kůži a nos, 
nepochopí. 

Bylo to asi takhle… Přijeli jsme na Sázavku 
a zjistili, že kadibudka je krapet přeplněná. A 
tak, abychom ji mohli používat, museli jsme ji 
vyprázdnit. Naštěstí ne všichni…. A tak Tom 
a Stařec, kteří se obětovali, umožnili nám do-
přát si jejího pohodlí. Samozřejmě pracovali 
za dobrých rad a poznámek ostatních :-)

Jediné, co po této akci zbylo, je Starcův „ovo-
něný“ svetr a „tekuté písky“ nedaleko Sázavky. 
Všichni jsme si svorně při odchodu pomysleli, 
aby mrzlo, až sem pojede další výprava. 





Základní vlastnosti dřeva na oheň

Rozdělání
Pokud je to možné, pak nejlépe suché jemné 
smrkové chroští 

Vaření
Spíš měkké dřevo jehličnanů, nejčastěji smrk, 
nečadí tolik, zbývá spousta popela a oharků. 
Borovice – výhřevnější než smrk, ale očoudí 
nádoby 

Pečení
Spíš tvrdé dřevo – listnáče – dub, buk, habr, 
bříza, jasan, javor – málo plamenů, ale velký 
žár, zejména buk vydrží žhnout přes celou noc 

Týpko
Nejlépe borovice, hodně svítí (je smolná),hod-
ně hřeje, nelétají jiskry jako ze smrku. Možno 
též použít listnáče, pak ale létá po týpí jemný 
popílek.











Bodování za listopad

Májka    231. 
Eliška, Pomeranč, Bára 172. 
Majda    163. 
Týna    154. 
Míša    145. 
Sára    136. 
David    97. 
Simča    88. 
Kubík, Mikulda, Obi  69. 
Bahňák   510. 
Luky    411. 
Kuba     312. 
Martin, Fanda, Honza  213. 



Hádej, lušti, hledej
 Ahoj, minule mou křížovku rozluštili 
Májka a Míša. Sladká odměna je jejich a tvoje 
může být ta dnešní.
Slůvko v osmisměrce se skrývá mezi těmito 
slovy: 
 BARVÍNEK, BERLA, DOMINO, 
HALENA, HOBLÍK, HUDBA, KACHLÍKY, 
KACHNA KARAMBOL, KLÍČE, KOLAPS, 
KOMÍN, KOZÁK, KRALEVIC, LAMPION, 
LIKRY, LOKNA, MAZEL, MRAZÍK, NÁ-
ZOR, PANOŠI, PLAKETKA, PUPÍK, RAM-
POUCH, RARACH, SKULINA, SKÝVA, 
TAMBOR, VOZÍK, VOZKA, VÝRON
 
A nápověda: O vánočních prázdninách se dá 
dělat spousta věci. Jednou z nich je určitě i ... 





Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Pondělí 19. srpna

Ráno jsme se probouzeli za příjezdu kara-
vanu. Klepali jsme kosu protože foukal dost 
chladný vítr, někteří měli dost lehký batoh, 
protože měli na sobě všechno oblečení, které 
měli sebou. Při teple ohně jsme se nasnídali, 
potom zabalili a vyrazili dobýt první dvou-
tisícovku. Těsně před tím, než jsme vyrazili, 
tak na obzoru vyběhli psi a stádo ovcí. Psi nás 
rychle obklíčili a my jsme radši pomaličku 
vyrazili, abychom nedostali nějaký ten kou-
sanec. Cestou k lesu jsme potkali Rumuny v 
offroadové Dacii (auto značky Dacia s karo-
serií podobné Jeepu), pokračovali jsme dál 
lesem, místem jsme to krosli a potkali další 
stádo ovcí. Když jsme dorazili do sedla (1400 
m.n.m.), tak jsme začali stoupat nahoru. Po ně-
jaké době jsme odbočili na cestu (samozřejmě 
na tu špatnou-drama musí být) k vrcholu. Po X 
metrech cesta končila. A tak jsme zase krosili 
směrem na horu do sedla a dali si borůvky (na 
Rumunsko v Evropské unii dost dobré borův-
ky). V sedle jsme si mezi klečí dali oběd a vy-
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razili dobýt prvnní dvoutisícovku (jak jsme se 
však mýlili). Šli jsme po hřebeni na horu (2400 
m.n.m.). Potom co jsme zjistili, že to je tepr-
ve ta naše první slavná dvoutisícovka, tak dali 
Bobr s Verčou překvapení (čokoláda), které 
nechutnalo akorát Tomovi. Unaveni a otráveni 
jsme opět vyrazili po straně hřebene a snažili 
se najít místo k přespání. Viděli jsme v údolích 
různá stádečka ovcí. Vidíme správné místo a 
scházíme po dlouhém suťáku a u ledovcových 
jezer si nacházíme vhodné místo k přespání. 
Tentokrát si všichni děláme večeři (Bobr  šetří 
klobásy - co to?).  A jdeme spát a připravujeme 
se na pokoření nejvyšších vrcholů Retezatu. O 
pokoření nejvyšších vrcholů až příště.

Áda


