


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Nezapomeňte pozvat svoje rodiče na divadel-
ní festival a koupit jim lístek. Už se to blííííží… 

Budeme hrát v sobotu v divadle Na Prádle

Haf haf haf

Tak co? Už umíte texty na divadlo? Vypadá 
to, že se to nakonec podaří, že?

Haf haf haf

Všechno nejlepší k narozeninám Pomerančo-
vi a Týně

Haf haf haf

Už konečně přišlo jaro a s ním krásné teplíč-
ko. Taky máte hned lepčejší náladu?



Co budeme dělat?
7. 4. divadelní zkouška(16:30-19:00)
9.- 13.4. Velikonoční táboření
14. 4. Oddílovka (16:30-19:00)

15. 4. Divadelní představení ve velké klu-
bovně (asi od 18:00)

18. a 19. 4. Divadelní festival (hrajeme v 
sobotu)

21. a 22. 4. Družinovky (17:00-19:00)
28. 4. Oddílovka(16:30-19:00)

5.a 6. 5. Družinovky (17:00-19:00)
7. – 10. 5. Putovní výprava



Výroční výprava a lezení 

Sešli jsme se tradičně na Hlaváku u vlajky. 
Cestou vlakem ještě posbírali několik dalších 
lidiček, kteří jeli s námi (třeba Láďu s Ondrá-
šem), a vystoupili v Srbsku, kde jsme ještě se-
brali Bobra s Verčou. Poprvé s námi jeli i před-
školáci, tak bylo věru o zábavu postaráno. Jen 
jsme se všichni divili, že mají toliko energie a 
my už ne…

Na louce jsme si zahráli skvělou Bobrovu 
hru, tedy skoro skvělé Bobrovy hry, protože 
každý pochopil pravidla po svém. Důležité ale 
je, že jsme si zahráli. V Rokli úmluvy slibo-
vala tentokrát Simča a jako vítěz půlročního 
bodování si hrneček odnesla Eliška. Palačinky 
se všem povedly a ačkoli týmů soutěžících ne-
bylo mnoho, vyhráli Májka, Eliška a Pomeranč 
jen těsně před ostatními. Vláček domů z Karl-
štejna jsme stihli a rozešli jsme se na Hlaváku 
domů… tedy jak kdo.





Se staršími jsme totiž měli ještě naplánova-
nou další věc. Šli jsme do klubovny, udělali si 
skvělou večeři, zahráli si několik málo her a 
promítli si Skřivánky na niti. Celí unavení jsme 
ulehli do spacáků, abychom měli zítra dost sil. 

Ráno jsme se probudili, nasnídali se a vyrazili 
do Mammuta. Abyste rozuměli, ne to pravěké 
zvíře, ale horolezecké centrum v Holešovicích. 
A začali jsme lézt. Nejdříve s jištěním svrchu a 
potom už i s presováním. Kupodivu přesování 
šlo všem lépe. Asi mají všichni rádi pocit, že 
mají svou jistotu ve vlastních rukou… Největ-
ší opice a horolezec byl asi Fanda, který byl 
vždy vcukuletu nahoře. Ale až úplně ke stropu 
vylezli všichni, za což jim právem patří obdiv. 
Den se chýlil ke své druhé půlce… a pak už se 
šlo opravdu, ale opravdu domů…

Kvítek



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Pátek 23. srpna

Ráno jsme se probudili před Budapeští a hned 
se přemýšlelo kdy už tam budeme. V Budapeš-
ti jsme si vyměnili od černého směnárníka(sto-
jícího takticky před směnárnou) eura za forinty 
a vyrazili se projít do města. Skoro sem si při-
padal jako turista….Provedli jsme prohlídku 
(vnější) Parlamentu, lázní a takových těch(teď 
si zrovna nevzpomenu) významných budov. 
Šli jsme zpátky na nádraží,někteří jeli metrem 
a jiní naopak šlapali po svých.

Rozloučili jsme se s Budapeští a vyrazili 
na vlak ve vlaku kluci (Adam, Tomík, Jerry, 
Méďa) předvedli maňáskové divadlo o našem 
putování v obsazení: Jerry-kráva, Tomík-med-
věd, Medvěd-méďa, Adam-Tygřík. Cestou se 
hrál slovní fotbala tomík byl Ronaldihnem  
písmenek.Během odpoledne se zvedl takový 
pařák, že nebylo ve vlaku skoro dýchatelno. 



Kontakty:
Tom (608 408 577), Botka (725 838 270), 
Kvítek (724 264 148), Zelí (603 478 299) 

Vydává T.O. Vpřed - tovpred.ctrnactka.cz

Cestou vlaku přes různá města Slovenska a 
Čech se postupně plnily všechna kupátka a my 
byli odkázáni stát nebo pokud to náš objem do-
voloval sedět. Po příjezdu na nádraží Holešo-
vice jsme se rozloučili a šli po svých stopách 
domů až na mne, neboť jsem razil na bulov-
ku na očkování proti vzteklině/bestnotě/burry 
apod. (jiným výrazům). Dostal sem sérum a 
dopadlo to dobře.

Áda


