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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší do 
nového roku. Hodně štěstí, 
zdraví, hodně veselých od-
dílových schůzek a výprav!

Haf! Haf! Haf!

Vánoční výprava se nám 
krásně povedla, na samotě 
na Sázavce to byla oprav-
dová romantika. Doufám, 
že si stejně jako já užíváte 
překrásných dárků z  tom-
boly.

Haf! Haf! Haf!

Pozor, změna! Bruslení 
bude letos pouze jedno-
denní, a  to v  sobotu 13. 
ledna. I  tak toho ale stih-
neme spoustu: Nejen že si 
zabruslíme, navíc si ještě 

promítneme staré oddí-
lové fotky a  podnikneme 
velkolepou tramvajovou 
hru po Praze.

Haf! Haf! Haf!

A  pozor, další novinka: 
Voláme všechny rodiče 
(a  především rodiče no-
váčků), aby se dostavili 
v  pátek 26. 1. v  18 hodin 
na rodičovskou schůzku. 
Povíme vám, jak se to celé 
s tím táborem letos vlastně 
bude. Přijďte prosím v  co 
nejhojnějším počtu. Děku-
jeme!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší 
k narozeninám Mety!

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
9. 1. Oddílovka (16.30–19.00)

13. 1. Bruslení a hra po Praze16. 1. Družinovky (16.30–19.00)17. 1. Družinovky (16.30–19.00)
23. 1. Oddílovka (16.30–19.00)26. 1. Výrobní čaj (16.00–19.00)
26. 1. SCHŮZKA RODIČŮ K TÁBORU 
(18.00–19.00)30. 1. Družinovky (16.30–19.00)31. 1. Družinovky (16.30–19.00)

A dále?24. 2. Výroční výprava29. 3. – 2. 4. Velikonoční výprava20.–22. 4. Výprava (asi na Sázavku)1. 5. Družinkové výpravy11.–13. 5. Štítek táborníka
8.–10. 6. Poklad a voda
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Štěně štěká... Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Doufám, že jste si po-

řádně užili Vánoce a  do 
nového roku vám štěkám 
hodně štěstí.Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V loňském roce jsme asi 
museli být opravdu hod-
ní, pod oddílovým stro-
mečkem se letos objevily 
opravdu hezké dárky, jako 
třeba promítačka, penál 
nebo prstové loutky.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Letní prázdniny jsou 

sice ještě docela daleko, do 
svých kalendářů už si ale 
můžete poznamenat ter-
mín tábora! Pojedeme od 
3. do 10. 7.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!Všechno nejlepší k naro-zeninám štěkám Simče, Šárince a Týnce.
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Co budeme dělat my menší?4. 1. Schůzka (17.00–18.30) 11. 1. Schůzka (17.00–18.30)
13. 1. Výprava do zoo18. 1. Schůzka (17.00–18.30) 25. 1. Schůzka (17.00–18.30)26. 1. Čaj (16.00–18.00)
26. 1. SCHŮZKA RODIČŮ K TÁBORU 
(17.00–18.00)

A dál…24. –25. 2. Výroční výprava16.–18. 3. Víkendová výprava 1.–2. 4. Velikonoční výprava 11.–13. 5. Oddílové hry o štítek táborníka 

9. 6. Poklad3.–10. 7. Tábor
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Štěně
Vánoční výprava z pohledu Malého 

Vpředu
15.–17. 12.Sešli jsme se na Hlavním nádraží už ve tři hodiny odpoledne. Nejprve jsme velmi dlouho čekali na ná-stupiště, načež se místo něj objevilo na tabuli zpoždě-ní 10 minut. Posléze zpoždění ještě narostlo o 5 min.  Ale dočkali jsme se, vlak přijel a bez komplikací jsme dojeli do Kolína. Tam jsme se museli trochu proběh-nout, abychom stihli přestoupit na další vlak, který ale po našem doběhu stál na nádraží ještě 10 minut. Když se rozjel, posilnili jsme se na další cestu. A ještě že jsme tak učinili – naše cesta na chatu vedla přes močál a mezi hustými větvemi stromů. Na chatě jsme zatopili, navečeřeli jsme se a zachránili jsme Vánoce. Před spaním jsme ještě trénovali zpívání koled pod vedením dirigentky Majdy. Druhý den už jsme trávili i s velkým oddílem. Nas-nídali jsme se a vyrazili na výlet. Cestou jsme potěšili zvířátka tak, že jsme jim ozdobili stromeček vším, co mají rádi. Vyrobili jsme tradiční PFka a dobíjeli jsme si baterky na nový rok. Po návratu do chaty jsme vy-ráběli ozdoby na vánoční stromeček, my menší jsme vyráběli krásné papírové andílky, čerty a jiné krás-né postavičky, velcí zase vyráběli ozdoby z korálků 
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a drátků. K obědu jsme si dali těstoviny s červenou omáčkou a sebrali sílu na přípravu večera. Vařili jsme tradiční večeři – kubu, uvařili jsme puding, upekli vánočky, připravili a ozdobili jsme stromeček, vyro-bili jsme si lodičky, připravovali jsme večerní rituál, vyráběli jsme nepečené cukroví… Před večeří jsme dokonce stihli první část rituálu – získat za pomoci ostatních svou věštbu. Po večeři jsme pouštěli lodičky a vyčetli z jejich chování naši budoucnost. Další infor-maci o budoucnosti jsme získali po přečtení věšteb. Pak už následoval Štědrý večer – zpívání koled, hra puding a oddílová tombola. Vše se vyvedlo, a tak jsme usínali spokojení.V neděli ráno jsme si zabalili, nasnídali se (každý dostal symbolický kousek vánočky) a vydali se hrát hry ven. K Malému Vpředu se připojili menší z velké-ho oddílu a zahráli jsme si hru, ve které jsme otesto-vali své znalosti o nejrůznějších zvířátkách. Následně jsme se přesunuli do tepla a zjišťovali jsme, co má kdo z nás rád. Všichni společně jsme pak uklidili chatu a vyrazili na vlak do Prahy.
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Jídelníčkovázsoutěž
Mášznápadznazdobréztáborovézjídlo?

Jezchutnézazs
nadnozsezpřipraví?

Jezlevnějšíznežzkaviár?
Tak dej vědět!

Pom
erančov i
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zzzzkonce
ledna
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Pejsek
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Ztracená krychlička
Pro starší od 6. třídy včetněKrychlička se vydala z červeného políčka na výlet a ztratila se. Pomoz jí najít cestu zpět. Krychlička se může kutálet stále po stejné stěně a nemůže se překu-lit přes hranu. I tak se však dokáže vrátit. Řešení ukaž Pomerančovi a dostaneš pár bodů.Zadání: 

Ztracenáškrychlička

Krychličkašsešvydalašzščervenéhošpolíčkašnašvýlet
ašztratilašse.šPomozšjíšnajítšcestušzpět.ššKrychličkaš
sešmůžeškutáletšstálešpošstejnéšstěněšašnemůžešseš
překulitšpřesšhranu.šIštakšsešvšakšdokážešvrátit.
ŘešešníšukažšPomerančovišašdostaneššpáršbodů.

prošstaršíšodš6.štřídyšvčetně

Zadání:
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Retro kronika
Jak vypadal taková ledová výprava před patnácti lety?

Výprava do Voznice
24. 1. – 26. 1. 2003V pátek jsme se sešli na tramvajové zastávce, odkud jsme odjeli autobusem do Voznice. Tam si nás vyzvedl Bobr a vydal se s námi do jeho chatičky. Tam jsme se zabydleli a hráli jsme hry. Např. Sardele. Poté jsme šli spát. V osm hodin jsme se vydali na led bruslit. Následov-ně jsme šli na výlet, po cestě jsme hráli díly etapy. Eta-pa měla celkem sedm kol. Spaní nás poté potkalo (tak 

je to tam vážně napsané, pozn. red.).Ráno jsme vstali atd. A šli na led hrát Famfrpál. Poté jsme odešli do chatičky, sbalili si a šli na autobus. redakčně zkráceno, autor neznámý
Tajný rozhovor

Tajný rozhovor. Poznejte s kým byl. Řekněte to Máje 
(ale tajně, ať to nikdo neslyší). Když to uhodnete, zís-

káte bod do bodování. Pozor! Na každý Tajný rozhovor 
máte jen jeden pokus. Člověk, se kterým je rozhovor 
udělán, dělá samozřejmě jakoby nic. Tak s kým je ten 
pátý?
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Jaké je tvé nejoblíbenější táborové jídlo?Kuba.
Vymysli nějaký námět na táborovou etapu.Kdo přemluví Máru, aby nás  svezl dodávkou.
Máš radši mičbí nebo lakros?Mičbí.
Jaká je tvá oblíbená marmeláda?Ostružinová.
Co bys dělal na výpravě, kdybys mohl vymyslet 
program?Vařil bych.
Jaké je tvé nejméně oblíbené táborové jídlo?Guláš, takovej ten divnej.

5 zásad pro přežití v ziměV pátém díle příručky, kterou snad v životě nebudeš potřebovat, se dozvíš, jak se oblékat v chladném pro-středí, co dělat a čeho se vyvarovat. Většinou sem píšu i upozornění, že co najdeš v téhle příručce, máš pou-žívat jen v nejkrajnější nouzi. Ale zrovna těchto pět zásad platí pořád a je vhodné je dodržovat i v běžných zimních situacích.
1. Udržuj své oblečení čisté. V zimě toto pravidlo platí dvojnásob. Pomůže to nejen našemu pohodlí, ale i tomu, aby nám bylo tepleji. Zabahněné nebo mastné oblečení ztrácí svou schopnost izolovat.
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2. Vyvaruj se přehřátí. Když ti bude vedro, začneš se potit a tvé oblečení začne nasávat pot. Vlhké ob-lečení izoluje hůře, než to suché. Navíc vypařováním vlhkosti se tvé tělo ochlazuje. Proto se nikdy příliš nepřehřívej a upravuj své oblečení (povolením bun-dy, sundáním vnitřní vrstvy) tak, aby ti nebylo vedro. Pokud se potřebuješ v rychlosti ochladit, doporučuje se sundat na chvíli rukavice.
3. Nenos těsné oblečení a hodně vrstvi. Těsné ob-lečení (a zejména boty) omezují proudění krve a mů-žeš být tak náchylnější k omrzlinám. Těsné oblečení také omezuje množství teplého vzduchu zachyceného mezi vrstvami oblečení. Proto je také lepší mít něko-lik tenčích vrstev oblečení než jednu tlustou vrstvu. Navíc, pokud máš vícevrstvé oblečení, bude se ti lépe vyhýbat přehřátí.
4. Udržuj oblečení suché. Ideální je, aby vnější vrstva oblečení byla voděvzdorná, aby se ti do ob-lečení zbytečně nevsakovala voda z tajícího sněhu. Před vstupem do teplého úkrytu vždy oklepej sníh a námrazu ze svého oblečení, zabráníš tak tomu, aby ti tající sníh a led namočily oblečení. Samozřejmě se vyskytnou situace, kdy se ti oblečení přeci jen namo-čí. V ten moment je tvým hlavním cílem mít dosta-tek suchého oblečení – pravděpodobně tedy budeš muset začít sušit. Ponožky a rukavice lze pověsit na batoh a trochu je sušit tak i za pochodu (i zimní slu-níčko a trochu suššího větru může pomoci). Oblečení 
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lze také sušit v noci ve spacáku, dobré je však nemít v noci s mokrým oblečením přímý kontakt.
5. Pravidelně kontroluj, zda je tvoje oblečení v po-řádku – že je čisté, nemá trhliny. Věnuj pozornost opo-třebovaným místům a měj všude po těle dostatečnou vrstvu izolace. Opravuj své oblečení včas, dokud to ještě jde opravit. Improvizované šití lze vyrobit i im-provizovaně v přírodě – hledej pevná vlákna rostlin a prakticky cokoli ostrého, tenkého.Proč by si měl člověk při vstupu ze zimy do teplého obydlí oklepat oblečení od sněhu? Řekni to Jendovi a dostaneš nějaký ten bod do bodování.

Neznámé šifry a jak na něNejprve si prozradíme řešení šifer z minulého dílu. Obsahuje-li zpráva smysluplný text, je na místě se zamyslet, jakým způsobem získat ta správná písmen-ka. Rozhodně není od věci chvíli hledat zakamuflova-nou morseovku – krátké/dlouhé slabiky, souhlásky/samohlásky… Pokud jste si jistí, že musí jít o něco jiného, zkuste pracovat se strukturou textu. Jedná--li se o dvojice slov, nabízí se, že každá kóduje jedno písmenko. Mohlo by to být třeba písmeno, které se v obou slovech shoduje. Další častý způsob je urče-ní polohy písmena nějakým číslem, ovšem je potřeba toto číslo odhalit. Podíváme-li se pozorně, všimneme si, že první slovo si lze vždy asociovat s nějakým čís-
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lem – leden je první měsíc v roce, čtvrtek čtvrtý den v týdnu, Jupiter pátá planeta sluneční soustavy. Vez-meme-li odpovídající písmeno z druhého slova, do-staneme řešení KOBLIHA. V neznámé šifře pro mladší stačilo vzít tolikáté pís-menko z názvu barvy, kterou bylo číslo napsáno. Tedy 
– TROJKA → RŮŽOVÁ → Ž, celé řešení bylo ŽRÁDLO.
Šifra pro starší do stupňů (6.–9. třída) 

Šifra pro mladší (1.–5. třída)
PrAHasOhAPesHa

Otázky ze života klubovnyOdpověď na prosincovou otázku byla jednoduchá, pokud se člověk zamyslel, co se o prázdninách roku 2002 stalo – v Praze byly velké povodně. V lednu můžete zkusit zjistit, kde nám v klubovně visela Sojčí uznání a jak to vypadalo (glejt, papír na nástěnce, ...). Odpovídejte Samaře.
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Šestiúhelníky
do 5. třídyPřed sebou vidíš pole z šestiúhelníků, pod nímž jsou umístěny jeho části. Tvým úkolem je části do pole roz-místit tak, aby ti žádná část nezbyla a aby bylo celé pole zaplněno. Příklad správného zaplnění vypadá takto: 

Kdo ukáže správně vybarvené pole Štěpánovi, do-stane nějaký ten bod do bodování.Černá pole při vyplňování vynechej.
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Cestopis z Bulharska 
Pondělí 21. 8.Ráno jsme se vydali přes chatu v Rybných ezerech (kde jsme dobrali vodu a poptali se na počasí – podle jiných poutníků neměla být bouřka, ale jen déšť někdy během odpoledne) na dlouhou cestu do kopce a vy-padalo to, že předpověď nelhala. Vyškrábali jsme se na hřeben, kde nás přivítal hustý mrak, kterým jsme se museli pracně prodírat. Aby toho nebylo málo, do-hnali jsme mladou trojici, která si kromě dobré ná-lady s sebou vzala i výkonný přenosný reproduktor, který se aktivně podílel na dokreslení vysokohorské atmosféry.Trojici jsme tedy pozdravili a předběhli. Počasí se zhoršovalo, takže jsme nekoukali napravo ani nalevo (ostatně stejně nebylo na co koukat) a poctivě jsme se prodírali hustou mlhou. Trojici jsme za den po-tkali ještě několikrát. Podle všeho je naštěstí omrzel poslech hudby (nebo reproduktor omrzelo sychravé počasí) a kráčeli pouze za družného hovoru. Další zajímavou skupinkou, kterou jsme potkali, bylo 46 Čechů kráčejících opačným směrem. Tohoto setkání jsme využili ke zjištění dalších informací o počasí a ke konzumaci svačiny. Poklábosili jsme a vydali jsme se dále. Počasí houst-lo a k mlze se přidalo mrholení. Nezbývalo, než prostě jít. Bylo patrné, že ztrácíme nadmořskou výšku: cítili 
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jsme to v kolenech a při prodírání se vyšší a vyšší kle-čí. Po pár hodinách jsme dorazili k bezdrátovému osa-mělému sloupu elektrického vedení a po pár dalších krocích jsme došli až na křižovatku, na které jsme s překvapením zjistili, že jde o naši cílovou destinaci – Grančar.Po krátkém průzkumu terénu se hnusně rozpršelo, což ze stavby stanů udělalo poměrně emotivní disci-plínu. Po postavení stanů déšť zmírnil, takže jsme si narvali batohy k Vosovi a Jendovi a Sáře a Pomovi do stanů. Sebe jsme narvali do třetího stanu a hráli jsme Bang, dokud nepřestalo pršet. Dali jsme si večeři a asi deset hodin spánku. (zapsal Jenda)



Jenda (799 790 244)Pomeranč (720 358 010)Samara (733 210 214)
Vosa (720 368 688)T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.

tovpred.ctrnactka.cz

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


