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Pejsek štěká...
Haf! Oddílu bude již 33 

let !!! Za pár týdnů to osla-
víme, přesněji 26. února 
na Výroční výpravě.

Haf, haf, haf!!!

Doufám, že co nejvíce z 
vás zvládne splnit nováč-
kovskou zkoušku a složí 
oddílový slib.

Haf, haf, haf!!!

Nezapomeňte na tradič-
ní soutěž palačinkového 
gurmána ! Snad nám letos 
bude přát počasí a bude se 
nám dobře smažit.

Haf, haf, haf!!!

V sobotu a neděli 2. a 3. 
dubna bude opět divadelní 
festival Čtrnáctky. Bude to 
víkend plný divadelních 
představení od oddílů na 
Čtrnáctce. My Vpřeďáci 

již máme scénář, vyrábíme 
kulisy, sháníme rekvizity a 
učíme se text.  Tuto nedě-
li 13. února  v klubovně v 
14:00 začnem pořádně na-
cvičovat. Tak všichni kdo 
hrajete přijďte !!!

Haf, haf, haf!!!

Pokud nemáte domalo-
vanou bedýnku na tábor, 
přineste si ji do klubov-
ny a na jedné z blízkých 
schůzek ji domalujeme. 
Tedy krom dna - to ne-
cháme nenamalované, ale 
všech pět ostatních desek 
ať máte hezky namalova-
né.

Haf, haf, haf!!!

Ti z vás, které jste zaplatili 
příspěvky jen na pololetí, 
už máme druhé, tak pro-
sím přineste.
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Co budeme dělat?
13. 2. Divadelní zkouška (14:00-19:00 !!!!!!!)
15. 2. Družinovky
18. 2. Divadelní zkouška (16:00-19:00)
18. - 20.2. výprava nejstarších
22. 2. Oddílovka (16:30 - 19:00)
25. 2. Čaj (16:00-19:00) - bedýnky a divadlo
26. 2. Výroční výprava
27. 2. Akce pro velké
1. 3. Družinovky
8. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
15. 3. Družinovky

Další akce

25.-27.3. výprava na Sázavku
2.-3. 4. Divadelní festival
21.-25.4. Velikonoční táboření (jen starší)
7.-8.5. Výprava na kytičky
20. - 22.5. štítek táborníčka
4.-5.6. poklad
17. - 19.6. blind (pro nejstarší)

1. - 21. 7. TÁBOR



3

Výroční výprava
26. února

Výročí našeho oddílu se blíží, je to již 33 let, co vzni-
kl. Před tolika lety byla v Rokli úmluvy podepsána a 
zakopána slibová listina. Tak i my 26. února půjdeme 
do Rokle úmluvy, vykopeme naše oddílové listiny a ti, 
kteří v rokli složí oddílový slib, se na ni podepíší. A 
stanou se novými Vpřeďáky. 

Slibuji, že budu žít tak,
abych se za svůj život 
nemusel červenat,
že neposkvrním svoji čest 
nesplněnou povinností,
že budu pomáhat druhým,
dávat jim radost, 
a v mysli je mít víc než sám sebe.

A po rokli se půjdou dělat palačinky, takže vyhlašu-
jeme soutěž o titul
Palačinkového gurmána
Kdo máte ruce, kdo máte nohy a kdo máte odvahu a 

trochu kulinářského umění, zúčastněte se letos naší 
tradiční soutěže. Ohromte porotu nečekanými chu-
těmi a tvary, které učiní, že budete nejlepší. Soutěžit 
mohou jedno až čtyřčlenné týmy, nezapomeňte si do-
hodnout, kdo co vezme.
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Jenda 321. 
Pomeranč 322. 
Májka 323. 
Míša 324. 
Simča 325. 
Štěpán 326. 
Terka 327. 
Mikulda 328. 
Sára 329. 

Vosa 3210. 
David 3111. 
Kuba 3112. 
Obi 3013. 
Báhňák 2614. 
Ondra 2415. 
David Š. 2116. 
Terka 1817. 

Honzík 1718. 
Tea 1619. 
Esterka 1520. 
Kubík 1521. 
Vašík 1522. 
Matyáš 1423. 
Jakub 1324. 
Tomášek 1225. 
Majda 1026. 
Skříťa 1027. 
Kuba 928. 
Párátko 929. 
Eliška 930. 
Samara 931. 
Týna 832. 
Mareček 533. 

Bodování za leden

Listy barda Trojlístka
Krásný chladivý vodopád jarní roztání dne 7.Chla-

divce  549, v království Wasgaru, při našem neohro-
ženém Moramorovi Nejvznešenějším.
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Stále nám sice zebe na nohy, alespoň se však neboří-
me do hlubokých závějí, jen aby nám však voda domy 
nepodemlela. První teplejší a sluncem ozářené dny 
tohoto roku ozářily naše tváře a rozehřála náš smích, 
takže věřím, že hladomor a malé války, které ovlád-
ly naši severní hranici, budou brzy zažehnány. A vše 
ostatní bude v pořádku, když král Moramor požehná 
svou božskou vůlí, vše dopadne nejlépe, jak může.

Ačkoliv zima pokračuje dále a zásoby se tenčí tak 
se vývoji ve čtyř městech stále daří a v Oradoru, Bel-
bríze i Ševetíně se díky nově postaveným tržištím a 
přívalu obchodníků rozbíhají obchody.

Krásy našeho království, jenž je dnes možno obdi-
vovat i se sněžnou čepičkou či pokryty sprškou ledu 
nám začínají sice nedostatkem mrazu v dnešních 
dnes uvadat, ale to i jasnost hvězd z temných nocí. 
Ale pomysleme na to, co čeká za další květy a třeba 
se mrazy vrátí.

Věřím že rozkvět našeho království je nezadržitel-
ný stejně jako proudy vody valící se z hor do měst, a 
tak se nezalekněte, když se ve vaší vlastní řece zved-
ne řeka ať už ji budete věřit a vkročíte do ni bez bot či 
si vezmete holinky. Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše 
roku 540.

Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540.











Uzle
Máme za sebou poslední Mistovství v uzlování a 

vítězem se stala Májka!!! Gratulujeme!! Časy šestky 
stály zato, i když stále je na čem pracovat :-). Co se 
týče uzlů navíc, mohlo to být lepší, zdroj i s návodem 
vám dáváme skoro pod nos... Nevadí, snad to příště 
bude lepší, nabízíme vám dnes další várku pro zába-
vu a inspiraci...

1. Muškový uzel - základem je převinuté očko, pou-
žívá se při rybaření, konkrétně muškaření,

2. Hadí spojka - používá se podobně jako autíčka, 
tedy v rybářství a ke spojování vlasců, v námořnictví 
se navíc skvěle hodil k trestání a bičování

3. Motýlek - pevný a spolehlivý uzel, používá se v 
záchranářství a horolezectví

4. Trámový - používá se k připevnění lana na trám, 
výhodou je, že se dá uvázat uprostřed lana
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5. Eskymácká spojka - varianta očka se zámkem, 
používala se k připevnění tětivy na luk, zejména díky 
nastavitelné utažitelnosti
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Putování přírodou – díl pátý
Sněženka podsněžník

Dny přestávají být tak chladné. A i když občas ještě 
trochu mrzne, všichni vědí, že to brzy přestane. Ješ-
tě není počasí na dlouhé procházky, protože uši ještě 
zebou, ale tráva se začíná zelenat a krom ní se začí-
nají objevovat i některá jarní kvítka. Pomalu začíná 
přicházet jaro. Mezi nejranější posly jara patří be-

zesporu sněženka. 
Každý určitě znáte 
tuto květinku, kte-
rá mnohdy ještě ze 
sněhu vystrkuje své 
zelenkavé kvítky. 
Druhou podobnou 
kytičkou je bledule. 
Na rozdíl od sně-
ženky má po krajích 
okvětních lístků 
malé žluté tečky a 
její květ vypadá víc 
jako zvoneček. Obě 
kytičky hezky voní, 
když si k nim pořád-
ně přičichnete. Do-
konce i ve vázičce 
doma chvíli vydrží. 
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Dalším jarním poslem je sasanka hajní. Na jednom 
stonku se nad korunkou z listů bělá kvítek rozevřený 
krásně směrem ke sluníčku. Sasanka většinou kvete 
později než bledule a sněženka neklopí hlavu. Do vá-
zičky se ale nehodí, téměř hned po utrhnutí zvadne. 
Poslední kytičkou, která doslova odemyká jaru vrát-
ka je petrklíč – prvosenka jarní. Kvete žlutě (teda as-
poň ten druh, 
který roste v 
přírodě) a na 
jednom stonku 
roste víc kvít-
ků, které jsou 
otočené k zemi 
i ke sluníčku, 
podle toho, jak 
se srovnají. 

Vybarvěte si 
všechny jarní 
květinky tak, 
jak jste je už 
určitě viděli na 
procházce ven-
ku.

Kvítek
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Kontakty:
Kvítek (724 264 148)
Zelí (603 478 299) 

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

Bruslení alias skvělá hra po Praze
S radostným očekáváním jsme vyrazili z klubovny s 

bruslemi přes rameno. Jaké však bylo naše překvape-
ní a zklamání, když nám místní šéf oznámil, že bruslit 
můžeme až odpoledne. Dopoledne jedině hokejisté. 
Hokejky jsme s sebou neměli, sáhli jsme tedy po plá-
nu B :-). Rozdělili jsme se na 3 silné týmy a s plánkem 
okolí vyrazili vymýšlet záludné otázky pro protihrá-
če... Po nějaké době jsme se sešli v klubovně, vymě-
nili si otázky a vrátili se do terénu. Aby to nebylo tak 
jednoduché, každý tým se snažil před soupeři ukrýt 
2 kódy napsané na zádech členů. Úkol to byl vskutku 
nelehký, nebo snad znáte odpovědi na některé z těch-
to zvídavých otázek...  

Jakou barvu má jablko na vánočním stromku ozdo-
beném bílými mašličkami ve výloze u milosrdných 
sester? Či Kdo je autorizovaná architekt výstavy uve-
dené na rohu ulice Ve Stínadlech? Nebo kolik ježků je 
v ulici na Řásnovce? A kteří Čechové shlíží shora na 
úřední desku v Haštalské ulici?


