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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Dávovi, Kotlí-
kovi a Vosovi! 

Haf! Haf! Haf!

Máme za sebou oddílo-
vé hry o  Štítek táborníka. 
Těsným rozdílem jednoho 
bodu zvítězila Mája nad 
Kubou V. V kategorii men-
ších zvítězila Kája. Gratu-
lujeme!

Haf! Haf! Haf!

Tábor už klepe na dveře. 
Jestli jste ještě nezaplatili 
tábor, tak už neposílejte 
peníze na účet, nýbrž plať-
te hotově vedoucím. Účet 
je totiž společný pro ce-
lou Čtrnáctku a  s koncem 
května se uzavírá.

Pozor! Pozor! Změnila 
se adresa na tábor! Paní 
Eichlerová zavřela, takže 

budeme využívat pošty 
v Mnichově Hradišti spolu 
se Skarabíky. 

Haf! Haf! Haf!

Kdo nemáte postel nebo 
bedničky, budeme na nich 
intenzivně pracovat na 
červnové oddílovce, tak 
určitě doražte.

Haf! Haf! Haf!

Blíží se poklad, tak žhav-
te mozkové závity a pilujte 
dopravní spojení. Však my 
trpaslíkům ukážeme, zač 
jsme toho loket!

Haf! Haf! Haf!

Pamatujete na trpasličí 
přísloví? Třese se mu lu-
cernička neboli Bojí se, ale 
tváří se, že se nebojí. Otřá-
sá se kamenolom aneb 
Směje se, až se za břicho 
popadá.
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Štěně štěká... 
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Klání o  Štítek táborníka 
bylo líté, nakonec zvítězila 
Kája! Gratulujeme!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěně štěká všechno 
nejlepší k  narozeninám 
Májce, a předběžně i Anež-

ce, Barče a Ele, které oslaví 
narozeniny v červenci!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Do konce naší sázky zbý-
vá jen pár dní, tak nám 
držte palce, ať stihneme 
včas dorazit do Prahy!

Co budeme dělat my menší?
1. 6. Schůzka (17.00–18.30)
4. 6. Poklad
8. 6. Schůzka (17.00–18.30)
15. 6. Schůzka (17.00–18.30)
22. 6. Schůzka (17.00–18.30)
27. 6. Odevzdávání beden a postelí (18.00–19.00)

A dále...
4.–11. 7. Tábor
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Co budeme dělat my větší?
6. 6. Oddílovka 16.30–19.00
9.–11. 6. Poklad a plavba po Berounce
13. 6. Družinovka (16.30–19.00)
20. 6. Oddílovka (16.30–19.00)
27. 6. Odevzdávání beden a postelí (18.00–19.00)

Načítám... tábor
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Spojování teček
Pravidla jsou jednoduchá. Spoj stejně barevné tečky 
tak, abys čarami zaplnil celou mřížku a čáry se nekří-
žily. Své řešení ukaž Pomerančovi a dostaneš pár 
bodů do bodování.
Takto vypadají 
správně spojené 
tečky. 

Pro mladší (do 5. třídy včetně):

Spojování teček

PravidlaTjsouTjednoduchá.TSpojTstejněTbarevnéT
tečkyTtak,TabysTčaramiTzaplnilTcelouTmřížkuTaT
čáryTseTnekřížily.TSvéTřešeníTukažTPomerančoviT
aTdostanešTpárTbodůTdoTbodování.

TaktoTvypadajíT
správněTspojenéT
tečky.

ProTmladšíT(doT5.TtřídyTvčetně):

ProTstaršíT(odT6.TtřídyTvčetně):



Pro starší (od 6. třídy včetně):

Spojování teček

PravidlaTjsouTjednoduchá.TSpojTstejněTbarevnéT
tečkyTtak,TabysTčaramiTzaplnilTcelouTmřížkuTaT
čáryTseTnekřížily.TSvéTřešeníTukažTPomerančoviT
aTdostanešTpárTbodůTdoTbodování.

TaktoTvypadajíT
správněTspojenéT
tečky.

ProTmladšíT(doT5.TtřídyTvčetně):

ProTstaršíT(odT6.TtřídyTvčetně):
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Štěně

Kontakty: 
Májka 725 807 853
Sára 728 739 631

To je ale strašné vedro! Není divu, že se 
i myška chystá na dovolenou k moři, aby 
se trochu zchladila ve vodě. Vybarvi věci, 
které by si měla zabalit do kufru s sebou, 
aby jí pobyt u moře příjemně uběhl. Když 
to ukážeš Týně nebo Majdě, jistě ti připí-
šou i nějaké ty body do bodování.
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Šifry, šifry, šifry!
Poklad se blíží, tak nastala ta správná chvíle na pro-
cvičení Morseovky. Kdo poví Elišce znění vyluštěné 
zprávy, získá 2 body do bodování.

Smrt . trpaslikum . .
Vejce.budou.nase..

Oddílové klání o Štítek táborníka
19.–21. 5. 

Sešli jsme se všichni, tedy malí i velcí Vpřeďáci, v pá-
tek 19. května na Hlavním nádraží, ze kterého jsme se 
vypravili do Prosečnice. Tam jsme vedle nádraží hned 
boj o Štítek (vlastně Štítky) táborníka zahájili  první 
disciplínou – snažili jsme se bez pomoci rukou co nej-
rychleji dostat bonbón na niti do pusy. Potom jsme se 
vydali na nedaleké tábořiště uprostřed lesů, z cesty 
jsme ovšem uhli trochu pozdě a po cestě k našemu 
obvyklému místu bojů objevili i tábořiště jiná. Posta-
vili jsme plachtičky, rozdělali oheň, opekli si večeři 
a byla vyhlášena dlouhodobá disciplína. Zatímco již 
se ti menší z nás vydali spát, starší ještě před spaním 
hledali v lese po sluchu zvířátka.

Ráno dorazila Simča s Kryštofem a v boji jsme po-
kračovali další disciplínou – vybavováním turistů. 
Potom už byl na řadě blok pěti disciplín, které běže-
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ly souběžně – Setonův běh, házení pytlíčků do dálky, 
barevná vodní disciplína, paměťová disciplína a po-
znávání kytiček.  Během dopoledne byla vyhlášena 
i kreativní disciplína – komiks ztvárňující pokračová-
ní úryvku, který jsme slyšeli. Po ukončení pětibloku 
už jsme byli všichni vyhládlí, takže jsme se pořádně 
naobědvali. Protože bylo teplo a voda rychle dochá-
zela, tak jsme se po obědě vydali na procházku a vodu 
nabrali. Po návratu jsme rozdělali oheň z krabičky či 
udržovali co nejdéle hořet svíčku, a poté nastal čas 
na další pětiblok, ve kterém jsme tentokrát spojovali 
tečky, uzlovali, skákali šachovým koněm, orientovali 
se v terénu a hledali, co do lesa nepatří. Den se na-
chýlil a přiblížil se večer, takže jsme se navečeřeli a po 
večeři si vyhodnotili komiksy. U ohně jsme si potom 
zazpívali pár písniček a vydali se spát.

V neděli ráno Eliška vyhlásila výsledky dlouhodobé 
disciplíny a poté jsme si trochu zaběhali u navlékání 
matiček na nit. Následně jsme proti sobě zabojovali 
ve sbírání víček nalepených na našich zádech. Poté už 
zbývala jen poslední disciplína – Epikurovo poselství. 
Boj to byl velmi dramatický a zamíchal závěrečným 
pořadím. Po řádném propočítání už byl čas na slav-
nostní kolečko, kde byly vítězkami Štítků vyhlášeny 
Mája za starší a Kája za mladší. Pak už nezbývalo než 
dát na záda batohy a vyrazit zpět do Prosečnice k ná-
draží, kde jsme se naobědvali, zahráli si šiškovku a vy-
dali se zpátky domů. 
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Eliška (728 467 049)
Jenda (799 790 244)
Pomeranč (720 358 010)

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

Kontakty:
(Kontakty na Májku a Sáru najedete u mladších)


