


Štěnátko štěká haf, haf, ha...
Divadelní představení se náramně povedlo. 

Ačkoli jsme nezískali žádného Čtrnáce,  všich-
ni si zaslouží obrovskou pochvalu.

Haf haf haf

Přípravy na letošní tábor už vrcholí, kdo ješ-
tě nemáte hotovou bedýnku nebo postel, tak 
zkuste nezmeškat žádnou šanci to dodělat.

Haf haf haf

Kdo nemá hotovou postel, nechť se s ostatní-
mi vydá na výpravu na pruty. Jinak si je bude 
muset sehnat sám…

Haf haf haf

Kdo tentokrát přebere po Pomerančovi Štítek 
táborníka? Nebo obhájí Pom titul?

Haf haf haf

Mrkněte na naše stránky, je tam spousta no-
vých fotek.



Co budeme dělat?
5. a 6. 5. Družinovky (17 - 19)
7. – 10. 5. Putovní výprava
12. 5. Oddílovka (16:30 - 19)
15.5. Výprava na pruty
19. a 20. 5. Družinovky (17 - 19) 
26. 5. Oddílovka (16:30 – 19)
29. – 31. 5. Boj o Štítek táborníka

2. a 3. 6. Družinovky (17 – 19)
19. – 21. 6. Vodohory

Představebka: odjezd 29. (30.).6.
Tábor: 3.7. – 22.7.



Velikonoce 2009

Velikonoční táboření je jedna z několika vý-
prav, kterou pořádáme každý rok. Přesto se 
nedá říci, že by byla pokaždé stejná. Někdy 
prší, jindy sněží, někdy svítí sluníčko. Ani le-
tošní výprava nebyla stejná jako žádná před-
chozí. Ačkoli nás nebylo mnoho, výprava roz-
hodně stála za to. 

Nejdůležitějším úkolem výpravy bylo zabrá-
nit předání počítačového čipu a tím zachránit 
svět. Kvůli tomu jsme také podnikli strasti-
plnou páteční pouť. Anička a Pepanda, dvě 
agentky (dodnes vlastně nevíme, zda byly na 
naší straně), které měly toto putování na sta-
rosti, nám za plnění různých úkolů postupně 
předávaly části zprávy.

Museli jsme prokázat, že ovládáme zdravo-
vědu, svoji paměť, svá těla a rychlé nožky. 
Museli jsme spolupracovat při přecházení os-
trovů a rozhodnout se, zda někoho obětujeme 
za všechny.





Nakonec jsme se ocitli v lese, kde nás zane-
chaly se zavázanýma očima, a museli jsme na-
jít cestu za nimi, ovšem až po té, co nám došlo, 
že nás opustily. Odměnou celodenního snaže-
ní nám byla nejen zpráva a informace o místě 
předávky čipu, ale i výborná čokoláda.

V sobotu jsme si zahráli hry s ostatními od-
díly Čtrnáctky a trošku se s nimi poznali. A v 
neděli jsme podnikli výlet do Buškovy jesky-
ně a cestou hráli zajímavou pašeráckou hru se 
dřívky. Každý měl na začátku tři dřívka, každé 
z nich mělo na sobě číslo a písmenko.

Cílem bylo, aby vám rukama prošlo co nej-
více dřívek. Nesměl vás ovšem při předávání 
dřívek nikdo vidět…. Večer jsme dopadly čle-
ny teroristické organizace při předávce čipu a 
ten jsme ihned na místě zničili tím, že jsme na 
něj nechali spadnout kámen. A svět je zase na 
chvíli zachráněn.

Snad nejzajímavějším zážitkem velikonoc 
byla návštěva zajíčka – tedy jak se později 
ukázalo Háni a Ondráše. Po té, co se většina 





výpravy vrátila z Jablonečka, jsme zjistili, že 
nám někdo ukradl z týpka jídlo. Nechal nám 
jenom pěknou básničku a čokoládového zajíč-
ka.

V zajíčkovi byla zpráva, která nás dovedla k 
mrkvi na pláťáku a potom nás kroky konečně 
dovedly k našemu jídlu. Jaká radost to byla a 
jak jsme nejdříve neprávem podezírali Skara-
bíky…

Z výpravy se vrátili všichni zdraví a živí (a 
trošku rozzlobení na zajíčka, kterému se mu-
síme pomstit).

Kvítek



Štítek táborníka

Blíží se naše tradiční výprava na štítek tábor-
níka, a tak je na čase povědět vám něco o ní i o 
její historii. Tradičně jsme jezdili na Plešivec, 
kde jsme se všichni utkali v několika disciplí-
nách, např. v běhu, v hodu na cíl, v umění šifer, 
v Epikurově poselství, v psaní příběhu a mno-
ha dalších, které porovnali naše schopnosti. 

Ten, který se celkově umístil nejlépe, vyhrál. 
Získal tak na rok předávaný štítek táborníka a 
měl tu čest, zvěčnit na něm své jméno spolu 
s předešlými vítězi. Co si pamatuji, vždy byl 
tento titul velmi vážený, a tak doufám, že i ten-
tokrát o něj budete náležitě bojovat.

 Při této příležitosti jsem nahlédla do 
starých kronik, abych se s vámi mohla podělit 
o pár zážitků z minulých štítků táborníka nebo 
z vikingského krále (výprava, na kterou jsme 
jezdili do Šiškovic a kde jsme bojovali o titul 
krále vikingů). 

 



Nikomu bych nepřála to, co popsal Tomík ve 
svém zápisu z vikingského krále v roce 2001: 
,,Boj probíhal velmi vyrovnaně mezi mnou a 
Jerrym. Nakonec v poslední disciplíně, vever-
čích ocáscích, vyhrál o pouhý jeden hnusný! 
bod Jerry a stal se tak vikingským králem.“ Z 
vlastní zkušenosti můžu potvrdit, jak moc do-
káže člověka naštvat, když prohraje o pouhý 
jeden odporný bod... 

 Při listování kronik jsem došla k té z 
roku 2006, kde Pomeranč trochu zmateně po-
pisuje štítek táborníka osem. Několikrát se 
zmiňuje, že přijeli Bobr s Verčou, a pak byla 
další etapa. Bohužel zde však nepíše ani jaké 
měli etapy, ani nevysvětluje tajemné mizení 
Bobra s Verčou. V závěru vyjde najevo, že u 
jedné té ,,neznámé“ etapy Fanda zlomil lžičku 
a u druhé rozbil skleničku, kterou pak společ-
ně slepili lepenkou. Zvláštní je, že i přes to, 
tenkrát Fanda štítek vyhrál...No, musela to být 
vskutku zajímavá výprava. Pro dobro všech 
bych ráda věděla, zda-li je možné, že je Bobr 
čaroděj?!



 Nakonec jsem vás chtěla nalákat na 
Žížin zápis z téhož roku ze štítku táborníka 
sedem, který je naprosto úžasný, ale bohužel 
moc dlouhý do Štěňátka. Tenkrát jsme se na 
tradiční výpravu vydali netradičně na Plouč-
nici, kde jsme po boji o štítek, který nakonec 
vyhrála Botka (o opravdu velmi hnusné dva 
body!!!:-/), ještě slaňovali. Jak jistě víte, to nás 
letos ještě také čeká a já osobně se na to moc 
těším. 

Nezbývá mi, než doufat, že se s vámi se vše-
mi na štítku táborníka uvidím a popřát vám 
hodně štěstí, protože myslím, že i ten nejlepší 
z vás ho bude potřebovat :-).  

Pepanda



Triglyx umístění

Eliška  12 3
Májka   18 1
Helča     6 7
Týna     8 6
  
Bára     9 5
David    2 8
Majda     9 5
Mikulda   9 5
Míša  12 3
Pomeranč 12 3
Simča  15 2
  
Fanda    9 5
Obi   12 3
Sára  10 4



Osmisměrka
Slova k vyškrtání: akcie, améba, bambus, 
bedna, brok, bylina, clona, deník, dovoz, erna, 
fauna, kolky, kondor, kopr, krysy, maso, mrva, 
nedouk, nikl, nouze, potrava, prorok, skot, so-
net, vápno, vousy, vzdor, zakázka, zkumavka. 

Za správnou odpověď vás odměna nemine .

Eliška





O táboře

No jo je to tak, tábor se již opět po roce blíží. 
Termín už znáš, 3.7. – 22.7.2009, prozradím 
cenu, ta je 2900,- na za celý tábor, sourozenci 
mají slevu 100,-. Na představebku pojedeme 
buď v pondělí 29.6. nebo v úterý 30.6., záleží 
na tom, kolik z vás dostane vysvědčení v pátek 
a kolik až v úterý.

Co si potřebujeme nyní připravit? Tak hlavně 
bedničku na všechny věci, postel z vrbových 
proutků pěkně ovazovanou, aby vydržela, a 
plátěné pytlíčky na drobnosti.  

A zatímco materiál na bedničky najdeme v 
klubovně, materiál na postele tam nenajdeme. 
Každý, kdo potřebuje dodělat nebo udělat úpl-
ně novou postel musí si sehnat pruty. Pruty vr-
bové tak 1 cm tlusté a bez rozvětvení, aby se 
nelámaly.

Nabízím, že na pruty vyrazíme společně, a 
máme dvě možnosti v pátek 15.5. ve čtyři od-
poledne nebo 16.5. ráno. Tak potřebuješ-li pru-
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ty, rozmysli si, kdy se ti více hodí a na schůzce 
předtím se definitivně domluvíme. Předpoklá-
dám, že se asi bude více hodit pátek, to rodiče 
spíš přesvědčíte, že odjezd na chatu nebo tak 
potřebujete posunout na sobotu nebo pátek ve-
čer.


