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Pejsek štěká...
Haf! Štěkám vše nejlepší 

Míšovi, Sáře a Simče.

Haf!!!!

Jenda: „Asi jsem činel.“ 
Samara: „A pak že my 
jsme ožralý!“

Haf!!!!

Simča se ptá: „Kde spím?“  
Bahňák: „Mezi mnou a 
Bahňákem!“

Mikulda při dělání valné 
hromady v pokoji: 5, 4, 3, 
2, 1... Citróóóón! Sakra, 
zase jsem to zkazil...

Haf!!!!

Štěkám vám vše nejlepší 
do Nového roku, ať si s od-
dílem užijete každou vý-
pravu do modrých dálek 
a políčka stupňů se vám 
plní!

Co budeme dělat?
3. 1. Oddílovka (16:30 - 19:00)
10. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
11. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
13. 1. Čaj (16:00 - 19:00)
14. 1. Bruslení
17. 1. Oddílovka (16:30 - 19:00)
24. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
25. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
27. - 28. 1. Čaj a promítání filmů a fotek
31. 1. 2012 Oddílovka (16:30 - 19:00)
7. 2. Oddílovka (16:30 - 19:00)
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Vánoční výprava
(16.-18.12.) 

Na vánoční výpravu jsme vyrazili do Šiškovic, jak 
bývalo před několika tradicí. Měli jsme štěstí, auto-
bus nás zavezl až skoro přesně na místo. Večer jsme 
se zabydleli, navečeřeli a vydali se ven zahrát si noč-
ní hru. Tentokrát se dokonce povedla bez monoklů a 
pádů do bláta.

Ráno jsme se šli projít. Cestou jsme sbírali hezké 
přírodniny na ozdoby na vánoční stromeček, tvořili 
PFka a ozdobili rozkošný smrček žrádlem pro hro-
cha.

Po návratu zpátky jsme se pustili do vyrábění oz-
dob na stromeček z přinesených surovin. K obědu 
jsme měli skvělou rajskou s nudličkami a cibulí. Poté 
jsme se rozdělili na několik akčních týmů. Jeden tým 
vytvářel adventní věnec na slavnostní tabuli, druhý 
vařil kubu, puding a kompot k večeři, třetí se staral 
o vánoční stromeček, čtvrtý vyráběl papírové ozdo-
by z papíru a pátý připravoval vánoční antický rituál. 
Když bylo všechno hotové, vyrazili jsme ven na slav-
nostní rituál se svíčkami. Po návratu zpět jsme usedli 
k nachystané tabuli se zapáleným věncem, zazpívali 
si pár koled a navečeřeli se. Rozdali jsme se dárky a 
vysolovali si z tomboly dílo od někoho jiného. Nasta-
la chvíle na vánoční puding, kostka kolovala čím dál 
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rychleji a krev se vařila v žilách. Všichni jsme se cpali 
cukrovím, zvláště rumovými koulemi, a večer poma-
lu ubíhal. Když nadešel čas, ulehli jsme ke spánku.

Ráno jsme si zahráli Sever proti Jihu v nedalekém 
ostrůvku lesa, a pak se vydali zpátky uklízet. Šlo nám 
to pěkně od ruky a stihli jsme to dříve, než jsme čeka-
li. Opět jsme měli štěstí a autobus nás svezl z blízké 
zástavky do Chrudimi na vlak. Odtud už jsme dojeli v 
pořádku domů. 

Ze života Vpředu
Jak vám chutnal puding? A kuba?

Vosa: Kuba nám chutnal hodně. Jen bylo málo ver-
ze bez hub. K pudingu jsem se bohužel nedostal.
Štěpán: Ani jedno jsem neměl. Puding nevypadal 
lákavě a kubu kvůli masu.
Samara: Oboje moc chutnalo.
Vašek: Kuba nechutnal, puding jsem neochutnal.
Esterka: Kuba ne. Puding byl napoprvý super, ale 
napodruhý tam bylo moc napliváno.
Tea: Oboje bylo moc dobrý.
Majda: Kuba moc ne. Puding moc slizskej.
Mikulda: Kubu bych bral bez cibule. Puding trošku 
hustší. 
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Jaktože Míša spálil jen Sářinu a Samařinu vánočku?
Vosa: Hmmm... Další otázku prosím, vraťme se k 
tomu později.
Štěpán: Protože nedával pozor, když se staral o tu 
svojí.
Samara: Je to hnusný zrádce! MUHEHEHE!
Vašek: Tak to prostě fakt nevím, asi byla chudinka 
o samotě.
Esterka: Nechal ji v peci a nevšímal si jí.
Tea: Protože ho bylo málo na hlídaní všech váno-
ček.
Majda: Je hnusnej, zlej a zákeřnej.
Mikulda: Je zlej a zapšklej.  

Jaká je tajná přísada rumových perníčků od paní Ho-
rákové?

Vosa: Rum a cukr-50 na 50
Štěpán: Myslím, že nějaký cukr..
Vašek: Já fakt nevím, ale měl jsem jich nejvíc.
Esterka: Nevím, ale Vosa s Jendou se po nich vážně 
sápali.
Tea: To nevím, možná ten rum.
Samara: Trojitá dávka rumu, podle toho, jak jsme 
vyváděli (hurónský smích). Vosa: To tam napiš!! 
Samara: Neee, to tam nepiš.
Mikulda: Rozvařený salát.
Majda: Neměla jsem žádný, ale určitě to byl nejaký 
lektvar. 
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Proč se řidič, se kterým jsme jeli autobusem tvářil tak 
nerudně?

Vosa: Tobě by se líbilo, kdyby ti do auta vlezla 
hromada Vpřeďáků?
Štěpánek: Asi jsme moc řvali.
Esterka: Protože jsme se do toho autobusu moc 
rychle vrhli.
Tea: Bylo nás hodně a dělali jsme velké rány.
Samara: Protože ty holky, co za ním seděly mu o 
nás řekly něco moc nepěkného. 

Proč sebou Vosa neměl na výpravě žádné musli?
Vosa: Fakt se naštval, dalo mi hodně práce ho pře-
svědčit, aby vůbec jel!
Štěpánek: K jídlu byla vánočka, nebylo potřeba.
Esterka: Protože byla vánočka a rumové perníčky!
Tea: Těšil se na vánočku!
Samara: Je to hnusnej zrádce!!

Výpověď malého Vpřeďáka
(povídka od Vosy)

Těch velkejch z našeho oddílu mám už fakt plný 
zuby. Staraj se jenom o sebe, nás menší přehlížej a 
zvlášť holky si potom, co něco vtipnýho řeknem 
něco špitaj a když se jich pak zeptám co, řeknou, že 
to bych nepochopil. Myslej si o nás, že jsme kdovíja-
ký ťululumové, ale když zbydu při vybírání do týmů 
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jako předposlední, culej se na mě jako na zjevení. Já 
je však jednou slyšel, ‚dyž šli na výpravě někdy po 
půlnoci spát do stejný místnosti jak já, a mysleli si, 
že už spím. Nadávali na mě, jakej jsem nešika, říkali, 
že takovýhle lidi by do oddílu vůbec neměli chodit. 
Od tý doby s nima nemluvim. Když jsem se pak na ně 
na schůzce mračil, začala zase Lemiška Masaře něco 
šeptat.

Teda ale nejvíc mě naštvali na minulý výpravě. Už 
při večeři byli tak rozjetý, že ‚sem věděl, že před jed-
nou spát nepůjdou. Zvlášť Limetka se tam chechtal 
nějakýmu vtipu a Sova, když si šel pro přídavek, mi 
šlápnul na nohu.

Spát jsem šel hned po ňáký večerní venkovní 
hře, který mimochodem ze srdce nesnáším – ne-
mají častokrát žádný smysl, je tam hrozná zima, a 
když na ně nechceš jít, velký se na tebe blbě ksichtí. 

SCÉNA PRVNÍ:

Velký se i s vedoucíma zašili do kuchyně a nám po-
slali Jámku, aby nás uložila. Misča v tu chvíli špitla 
Řáse, že to prej ,,s malejma umí“. Nevím co tím mys-
lela.

Pak nám přečetla pohádku z té knížky, kterou když 
si prohlíželi velký, strašně se u toho chechtali. Nevím, 
co se jim tam nelíbilo, ty pohádky byly pěkné. Pak 
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Jámka odešla a my se snažili spát. Nejdřiv byli velký 
zticha, pak ale začali hrát mafii no a to byl úděsný řev. 
To bylo neustále ,,von je mafián“ a ,,já bych z bezpeč-
nostních důvodů odpravil Saláta“ a strašnej smích.

Když jim Stařena říkala, že vedle spí malí, Bláťák 
prohlásil ,,no a co?“ To jsem od něj nečekal, zatím se 
k malejm choval ohleduplně.

Pak si šla ňáká menší holka stěžovat Salátovi, že 
nemůže spát kvůli tomu hluku. Stařena jim to řva-
ní zatrh, ale hladina zvuku se nijak zvlášť nesnížila. 

SCÉNA DRUHÁ:

Asi po hodině jsem konečně usnul, ale nespal jsem 
nijak dlouho. Zavrzání dveří a salva puberťáckého 
smíchu mě informovala, že je zle. Ještě téměř v polo-
spánku jsem zamumlal ,,neřvěte“, ale jeden z největ-
ších mě odbyl, abych si nedovoloval.

První fázi hledání batohů a vybalování spacáků 
jsem přežil celkem ve zdraví. Kopnut jsem byl pouze 
dvakrát a jen jednou na mne byl hozen batoh. Pak ale 
nadešla druhá, o mnoho horší fáze. Převlékání se na 
spaní. I když jsem zavrtával hlavu do spacáku sebe-
hlouběji, slyšel jsem směsici výkřiků typu:

,,Kde se tady vzaly ty spodky?“
,,Kde mám tepláky?“
,,Co to tady je za hadr?“
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,,Neházej to na mě!“
,,Co to házíš, to ‚sou moje tepláky!“
,,Tak co to dělá na mém spacáku?“
,,Tady si někdo prdnul!“
,,To bylo určitě ňáký malý dítě!“
,,Ve spánku?“
Poté se rozvinula diskuze na téma ,,může člověk pr-

dět ve spánku?“. Puberťáci pitomí.
Po několika minutách Sova dívaje se na hodinky 

prohlásil ,,už je jedna.“
,,Tak to je ještě do rána daleko,“ prohlásil Bláťák.
Začali hrát kopanou. Nevím koho ta stupidní hra 

spočívající v kopání okolo sebe napadla, snad Limet-
ku. Navzájem se provokovali a pak do sebe kopali. 
Připojil se i Sova, který většinou takovýhle trhlý hry 
nehraje. Prosby menších, kteří se chtěli vyspat, nepo-
mohly. Zastavil je až třískot zrcadla visícího na stěně.

Přišel vedoucí Amad, a netvářil se vůbec nadšeně. 
Rozsvítil a nakázal Lemišce, která byla nejblíž, aby 
šla do kuchyně sehnat smetáček a lopatku. Ostatní se 
zatím začali hádat, kdože to rozbil. Sova se zavrtal do 
spacáku a dělal že spí. Srab jeden.

SCÉNA TŘETÍ:
Půl osmé ráno. Dneska jsem si hodně přispal, doma 

vstávám i o hodinu a půl dříve. I pár dalších mých ka-
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Bodování za listopad

Meliška 561. 
Pom 542. 
Sára 523. 
Mikulda 484. 
Vosa 455. 
Štěpán 426. 
Esterka 417. 
Terka P. 408. 
Kuba V. 399. 

Týna 3010. 
Skříťa 3011. 
Kubík Ne 3012. 
Samara 3013. 

Tea 3014. 
Majda 2915. 
Bahňák 2816. 
Simča 2617. 
Terka Š. 2518. 
Vašík 2519. 
Františka 2420. 
Mája 2221. 
Tom 2122. 
Jonatán 2023. 
Kryštof 1424. 
Mareček 525. 
Ondra 526. 

marádů se vzbudilo, a posunky jsme se dohodli, že se 
k sobě slezem. Ale právě když jsem se chystal překro-
čit Masařu s Rásou, zařval Bláťák:

,,DOPRČIC LEHNĚTE SI A BUĎTE ZTICHA! TO TADY 
ČLOVĚK NEMŮŽE MÍT CHVILKU KLIDU?!“
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PRO STARŠÍ
Před dávnými časy v předaleké galaxii měl král 

tři dcery – Milian, Bilian a Trilian. Trilian vždycky 
mluvila pravdu, Bilian vzdycky lhala a Milian někdy 
mluvila pravdu a někdy lhala. Prostě jak se jí zachtě-
lo. Jednoho dle na nádvoří přistál cizí princ se svým 
luxusním raketoplánem, aby se ucházel o pravdivou 
Trilian. Král jej zavedl do trůnního sálu, kde seděly 
všechny tři dcery vedle sebe. Princ dostal slíbeno, 
že od krále Trilian dostane, když pozná, která z nich 
to je. Každé z dcer může položit jednu otázku. Princ 
chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „Jak 
se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?“ Princez-
na sedící vlevo odpověděla: „Trilian.“ Princezna sedí-
cí uprostřed odpověděla: „Bilian.“ Princezna sedící 
vpravo řekla „Milian.“ Princ se jen maličko zamyslel 
a princeznu podle odpovědí poznal.

Která z princezen je pravdomluvná Trilian? Kdo 
odpoví na tuhle hvězdnou hádanku, má od Jendy dva 
body do bodování.

PRO MLADŠÍ

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají 
víc než ty. Co je to? Za odpověď Jendovi 
získáte dva body do bodování.
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Bodování za prosinec
Pom 451. 
Mikulda 442. 
Sára 373. 
Vosa 354. 
Simča 345. 
Jonatán 346. 
Meliška 337. 
Esterka 328. 
Skříťa 269. 

Kubík Ne 2610. 
Bahňák 2611. 

Mája 2512. 
Tea 2213. 
Kuba V. 2214. 
Štěpán 2115. 
Terka P. 2116. 
Vašík 2117. 
Majda 2018. 
Týna 2019. 
Tom 1920. 
Samara 1921. 
Františka 1422. 

Naše oddílová knihovna 3
Tentokrát jsem se rozhodla věnovat této knize více 

času, vybrala jsem si pro Vás totiž knížku s názvem 
„Staré řecké báje a pověsti“. Vyberu pro Vás vždy jed-
nu báji a popíšu vám ji a potom k ní dostanete ně-
jakou tu záludnou otázku. První pověst, kterou jsem 
si vybrala, vypráví o krásné Európě, kterou unesl sa-
motný Zeus, který se proměnil v bílého býčka.

Európu potom unesl na kontinent, na kterém nikdo 
nežil a podle ní ho nazval Evropou. Její otec pro ni 



Piškvorky 2.část
Abychom měli větší šanci porazit soupeře, je dob-

ré znát pár základních triků, protože spoléhat na to, 
že si soupeř nevšimne tří neblokovaných symbolů 
(nebo čtyř symbolů blokovaných na jedné straně), by 
se nemuselo vždy vyplatit. 

V piškvorkách se ke zmatení soupeře používají tak-
zvané vidličky. To znamená, že položením jednoho 
symbolu si třeba vytvoříme zároveň dvě trojice. Po-
kud jsou tyto dvě trojice z obou stran neblokované, 
tak už máme jistou výhru tzv. sure win (samozřejmě 
jen pokud soupeř nemá volnou trojici nebo čtveřici). 
Pokud nám soupeř zablokuje jednu trojici, zůstane 
nám volná druhá a vytváříme si neblokovanou čtve-
řici. Pak už soupeř nemá šanci.

Typy vidliček jsou: 3x3, 4x3, 4x4.

truchlil, a proto poslal jejího bratra, aby ji šel hledat. 
Bratr ji však nemohl nikde najít, jenže se nesměl vrá-
tit bez Európy domů. Jednoho dne došel do Delf, tam 
mu byla řečena věštba, že má jít, kudy půjde jalovice 
a na místě, kde si odpočine, má postavit město Théby. 
Na tomto místě se také utkal s drakem, z jehož zubů 
se zrodili bojovníci. Společně s pěti z nich, s těmi, kte-
ří se nepobili, založil město Théby. 

Otázka zní: Jak se jmenoval Európin bratr?
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Na tahu je 
černý. Najdě-
te dva tahy, 
které mu za-
ručí vítězství. 
Jedním tahem 
si vytvoří vi-
dličku 3x4 a 
druhým 3x3. 
Kdyby byl na 
tahu bílý, jak 
má hrát, aby 
se ubránil?
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Černý je na 
tahu a může 
vyhrát pomocí 
vidličky 4x4. 
Pokud ale za-
hraje špatně, 
vyhraje bílý 
také přes vid-
ličku 4x4. Na-
jděte obě dvě 
s o u ř a d n i c e , 
které hráče 
dovedou k ví-
tězství.



Zelí (603 478 299) 
Stařec (608 297 646)
Eliška (728 467 049)

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


