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Pejsek štěká...
Haf! První výprava v 
tomto roce za námi, kde 
bylo více slunce a svět-
la než kdo čekal, a hned 
nás čeká „Slet Kondora“ 
- celé naší organizace - 
u Stříbrného rybníka v 

Hradci Králové.

Štěk, Haf, Mňau?

Všem děkujeme za ob-
novu informací a vašich 
časů - slyšel jsem klepy o 
družinovkách, ale to vám 

poví, až vedoucí.

Haf Wüf Wüf

Štěkám hodně radosti 
štěstí do života Vaškovi.

Haf Wüf Wüf

Léto pomalu končí a blíží 
se podzim, jestli neskočí 
do zimy, prožívejte po-

slední slunečné dny ven-
ku, protože ač je podzim 
zářivý a plný barev, léto 
se jen tak nevrátí. Hurá 
ven se prohánět po stále 

ještě čerstvé trávě.

Štěkám z vraní:

Hledáme:

Dekoračního mnicha 
Maskovaného staříka, 
Sbor dobrovolných dlaž-
dičů, a želvy v ponož-

kách.

Co se stalo?

Děda šel zatopit a shořel

Nemrtvé štěně rozcupo-
valo chlupatej foton

Koroduj za nás!



Co budeme dělat?
1. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
4. - 6. 10. Slet Kondora
8.  a 9. 10. Družinovky (16:30 - 19:00)
15. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
18. 10. čaj a promítání (16:30 - 19:00)
21. a 22. 10. Družinovky (16:30 - 19:00)
26. - 30. 10. Podzimní výprava

a dále...

9. 11. Výprava na 50 km
22. - 24. 11. Listopadová výprava
13. - 15. 12. Vánoční výprava

Výpravy v novém roce oznámíme včas.
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Nejsem kráva! Jsem jelen...

(Při hře na schůzce kde děti hádali co je druhý za zví-
ře, na konci) Hafiky haf haf
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Zdravověda
1. díl - Obecné zásady 1. pomoci

Všichni můžeme jen doufat, že se nedostaneme do 
takové situace, kdy by něčí život záležel jen na našich 
schopnostech. Bohužel, i takové věci se dějí, a tak je 
lepší být připraven. 

První pomoc můžeme rozdělit do 3 stupňů:
1. Technická – postiženého dostaneme z nebezpeč-

ného prostředí
2. Laická – zajištění a stabilizování postiženého do 

předání odborníkovi 
3. Lékařská -  poskytují jen lékaři za použití lékař-

ského vybavení
Každý by měl být schopen zvládnout co nejlépe 

první dva zmíněné body, protože právě na nich často 
záleží, jaké následky si postižený odnese. 

Jak se tedy zachovat, když se stanete svědky něja-
kého neštěstí? 

Existují 3 kroky, kterými se vyplatí řídit v úplně ka-
ždé situaci.

1. Rozhlédni se!  

Tento krok patří k těm nejdůležitějším. Díky němu 
se nezvýší počet zraněných kvůli naší zbrklosti. Měj-
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te ho na paměti. Když jsme na ZdrSemu řešili nejrůz-
nější modelové situace, skoro vždy jsme na něj zapo-
mněli a vrhli se do všeho po hlavě, což se nám často 
stávalo osudným. 

Dostaňte postižené mimo nebezpečí, označte au-
tonehodu výstražnými trojúhelníky, nechcete přece 
skončit jako další zranění!

Neběhejte, ale choďte krokem. Běh v nás probouzí 
paniku a podporuje zbrklé jednání.

2. Reaguj!  

Po důkladném vyhodnocení situace přichází čas 
k činům. Volejte záchranku – 155. Vypořádejte se s 
jednotlivými zraněnými od těch nejvážnějších. Jako 
první přijdou na řadu tzv. „Život ohrožující stavy“ 
(zástava dechu a krevního oběhu, masivní krvácení, 
pneumothorax, bezvědomí a šok). 
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Hádanky z Pohádkové říše

Táhla se Pohádková říše přes proslu-
něné louky i temné hvozdy a žila v ní ta 
nejprapodivnější stvoření. Ten kdo tam 
ze zemí lidí zavítal, se musel mít na po-
zoru- oči na stopkách a mozek na pérku. 
Jednou do Pohádkové říše zavítali i  malý 
chlapec a dívka s rozzářenýma očima, 
kteří toužili spatřit tu nejhlubší studán-
ku v říši, kterou protýká měsíční svit a 
tak se museli potýkat s lecčím. Jednou.....

3. Rozmýšlej!

Nyní máte celou situaci pod kontrolou. Čekaní na 
sanitka se zdá být nekonečné. Ještě ale nemáte vy-
hráno!  Pravidelně sledujte, zda postižený stále dý-
chá. Umožněte záchranářům přístup. Myslete na to, 
že je potřebujete přímo u zraněného. Lékař, který se 
k vám nedostane kvůli nefunkčním zvonkům, není 
nic platný.

Kvízová otázka: V jakém pořadí byste ošetřili ná-
sledující zranění? Silné krvácení z nosu, přeseknu-
tá tepna, bodnutí včelou, otevřená zlomenina.
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...potkali 3 skřítky: Akena, Borala, Cin-
dela, kteří jim nabídli, že je povedou další 
kus cesty. Děti ovšem věděli, že pohádky 
vypráví o skřítcích, z každé trojce skřítků 
o skřítcích z rodiny Dalkienů, kteří vždy 
mluví pravdu, o Epasech říkajících někdy 
pravdu a někdy lež a o Feralech, jejichž 
slova jsou vždy lež. Nic jiného neznali a 
koneckonců tohle je Pohádková říše, kde 
jinde by mohl být svět takový? Slyšeli 
také, že skřítek Sirien ví, kde leží studán-
ka, nevěděl ovšem do jaké rodiny patří a 
tak dali každému skřítkovi dvě otázky: 
do které rodiny patříš?  A ze které rodiny 
je  Sirien?

Aken
nejsem Dalien
Siren je Feral

Boral
nejsem Feral
Sirien je Epas

Cindel
nejsem Epas

Sirien je Dalien
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Výprava na Vraní aneb Pirátské 
klání

(20.-22.9.2013)

Jako každý rok, vydali jsme se na naši 
první výpravu na Vraní skálu nedaleko 
Zdic. Když jsme seděli večer u ohně, při-
pojili se k nám postupně 4 piráti. Z jejich 
rozhovoru jsme zjistili, že kdysi společně 
sloužili na lodi kapitána Kida a přepad-
li poklady naloženou loď. Kapitán Kid 
byl následně pověšen, ale předtím ukryl 
truhlici plnou zlata, zamkl ji čtyřmi klí-
či a každému z našich pirátů dal po jed-
nom. Piráti se zdráhavě vyrukovali s tím, 
že klíče už vlastně nemají a vysvětlili, jak 
o ně přišli. Jednomu ho sežral kraken, 
další ho prohrál v souboji... 

Na stará kolena se teď rozhodli, že si 
najdou posily v mladší generaci. Nejprve 
je však hodlali uvést do světa pirátů. Tak 
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Fototipovačka
Z jakého školního roku pochází tato fotka? Správ-

nou odpověď řekněte Jendovi. V případě úspěchu 
získáte nějaký ten bod do bodování.

jsme skrývali a hledali poklady v okolí 
tábořiště, stříleli z děla, vyměňovali si 
pozdravy, luštili názvy písní z úst opilých 
pirátů, vyráběli nápoje z přírodnin, ba-
lancovali na rozhoupané lodi, udržovali 
v noci světlo na palubě, stavěli kotvy a 
a vázali námořnické uzle. Všechno jsme 
úspěšně zvládli a piráti se nám odměnili 
stavebním materiálem na loď. 

V neděli jsme zbourali plachtičky, vy-
hodnotili hledání pokladů a vydali se 
vzhůru na Vraní skálu. Nahoře jsme udě-
lali tradiční foto a poobědvali. Cestu na 
vlak jsme si zpříjemnili hraním na schov-
ku. Když jsme nastupovali, bylo všude 
plno, a tak jsme si až do Prahy postáli v 
uličce.
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Peterkova zpovědnice: Vosa
Hostem prvního dílu Peterkovy zpovědnice je au-
tor mnoha povídek, hudebník a kapitán zelené 
družinky, Vosa.

Jenda:
Máme za sebou první výpravu, a to na Vraní skálu. 
Chtěl jsem proto směřovat první otázku tam. Bohužel 
jsme tam ale oba chyběli, takže se posuneme časem 
trochu dále. Nejbližší akcí je velký slet KONDORA. Co 
od této akce očekáváš?
Vosa:
Myslel jsem, že se tam sletí trochu víc KONDORů než 
těch sto, to mi přijde trochu málo. Myslím si, že i sa-
motná čtrnáctka má víc členů. No, vzhledem k tomu, 
že budeme bydlet v chatkách někde ve městě, tak to asi 
nebude žádná velká vpřeďácká orientační hra.

Jenda:
Teď ti dostáváš možnost vyhrát něco malého jedlého. 
Můžeš si totiž tipnout, kdo vyhraje letošní honbu za 
pokladem kapitána Kida.
Vosa:
Nevidím důvodu, proč bychom nemohli vyhrát my.

Jenda:
Takže tipuješ, že vyhrajete vy?
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Vosa:
No, to jsem neřekl! Samozřejmě, pokud bychom nevy-
hráli my, tak by mohla vyhrát Samara, Sára a Simča. 
Mohl bych v každém případě získat čtvrtinu malé od-
měny?

Jenda:
Nenene. Tipni jednu skupinku.
Vosa:
No tak... Samara! A teď mě zase další dvě holky a moje 
družinka osočí, že jsem tipnul Samaru.

Jenda:
Když už jsme u Samary, využiji to jako velmi chatrný 
oslí můstek. Ty také v brzké době oslavíš patnáctiny...

Vosa:
Dej pokoj, až za třičtvrtě roku!

Jenda:
No vidíš. Těšíš se, až budeš instruktor?
Vosa:
(velmi nadšeně) To se těším, hrozně, to bude super!

Jenda:
Asi víš, že jako instruktor budeš mít ještě méně času. 
Neohrozí to tvé psaní povídek? Můžem se na nějakou 
těšit ještě před tím, než se instruktorem staneš?



Eliška (728 467 049)
Stařec (722 960 624)
Pomeranč (720 358 010)
Jenda (722 917 701)

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

Vosa:

Žádnou povídku už jsem velmi dlouho nenapsal, avšak 
dokopal jsem se k tomu, abych si promyslel maličko 
složitější sci-fi příběh a psal jej jako ročníkovou práci.

Jenda:
Bude to dílo někdy k dispozici? Třeba na tvém webu, 
nebo jako kniha?
Vosa:
Až to bude hotové, tak určitě.

Jenda:
Moc ti děkuju za zajímavý rozhovor. Vážení čtenáři, 
pokud vás zajímají Vosovy povídky, všechny najdete 
na jeho webové stránce (http://vosovypovidky.wz.cz/
povídky). Příště se můžete těšit na další rozhovor s ně-
jakým jiným zajímavým hostem. Kdo to bude? Nechte 
se překvapit!


