Pejsek štěká. . .
Haf! Haf! Haf!

Dvanáctý netradiční divadelní festival Čtrnáctky proběhne v sobotu a neděli
4. a 5. května v divadle Komedie v Jungmannově ulici.
Naše představení jménem Lichtenštejnská romance bude uvedeno v sobotu, doporučujeme ale přijít
i v neděli, zaručeně to bude stát za to. Více informací bude již brzy na stránce
festival.ctrnactka.cz!

V březnu se toho událo mnoho, především jsme
se vydali na čtyřicátou první Výroční výpravu. Tradiční potíže s vlakovým spojením nás neodradily a i letos jsme bez potíží dorazili
až k rokli Úmluvy. Gratulujeme Mety k prvnímu místu
v půlročním bodování a dívčí skupině k obdržení titulu
Palačinkového gurmána!
Z většího oddílu letos bohužel nikdo nesliboval, tak
snad na táboře. . .

Haf! Haf! Haf!
Mílovými kroky se nám
ale blíží i tábor. Nezapomeňte nám co nejdříve
odevzdat všechny přihlášky
a potvrzení od doktora —
a také nezapomeňte včas zaplatit! Mockrát děkujeme!

Haf! Haf! Haf!

Také proběhla úspěšná divadelní výprava na Sázavku.
Udělali jsme veliký kus práce, leccos se ale ještě musí
dopilovat, tak pilně memoHaf! Haf! Haf!
rujte repliky a cvičte artikuŠtěkám všechno nejleplaci!
ší k narozeninám Štěpánovi
Haf! Haf! Haf!
a Pomerančovi!
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Co budeme dělat my větší?
2. 4.
9. 4.

12. 4.
16. 4.
18. — 22. 4.
23. 4.

30. 4.

Oddílovka
Družinovky
mladší:
střední:
starší:
Čaj
Oddílovka
Velikonoční výprava
Družinovky
mladší:
střední:
starší:
Oddílovka

A dále?
1. 5.
4. — 5. 5.
17. — 19. 5.
7. — 9. 6.
29. 6. — 2. 7.
2. 7. — 19. 7.

Sportovní výprava
Divadelní festival
Štítek táborníka
Poklad a voda
Představebka
Tábor
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(16.30—19.00)
(17.00—19.00)
(17.00—19.00)
(18.00—20.00)
(16.00—19.00)
(16.30—19.00)
(17.00—19.00)
(17.00—19.00)
(18.00—20.00)
(16.30—19.00)

Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Na divadelní výpravě
jsme celý víkend poctivě trénovali naše divadelní představení a už se na Vás všechny těšíme na divadelním festivalu. Letos se budete moci
přijít podívat nejen na dvě
vpřed’ácká představení do
divadla Komedie.

Pozor, posunul se termín
pokladu, potkáme se nakonec o den později, v neděli
9. června.
Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Všechno nejlepší k narozeninám štěkám Markétce
a Týně!

Co budeme dělat my menší?
4. 4.
11. 4.
12. 4.
21. — 22. 4.
25. 4.

Schůzka
Schůzka
Čaj
Velikonoční výprava
Schůzka

A dále?
4. — 5. 5.
17. — 19. 5.
9. 6.
2. — 9. 7.

Divadelní festival
Štítek táborníka
Poklad
Tábor
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(17:00—18:30)
(17:00—18:30)
(16:00—18:00)
(17:00—18:30)

Štěně
Výroční výprava
Sešli jsme se na Hlavním nádraží spolu s velkým oddílem
a několika bývalými členy oddílu, abychom oslavili 41. výročí založení oddílu. Výprava začala komplikacemi, protože
vlaková trat’ u Hlavního nádraží nebyla průjezdná, takže
jsme museli dojet metrem na Smíchovské nádraží a do Srbska vyjet odtamtud. Zbytek výpravy ale naštěstí probíhal
hladce. Když jsme došli na herní louku, nasvačili jsme se.
Již posilněni jsme se snažili přečíst zajímavý úryvek z kroniky co nejvíce unaveným vedoucím.
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Z louky jsme zamířili k Rokli úmluvy, kde se nám úspěšně
podařilo vykopat oddílové listiny. Markétka splnila nováčkovskou zkoušku a u oddílové vlajky přednesla oddílový
slib, takže se stala Vpřed’ákem. Dostala oddílovou košili
a vše stvrdila podpisem na oddílovou listinu. Poté se slavnostně vyhlašovalo půlroční bodování nejprve malého Vpředu, poté velkého Vpředu. Naše půlroční bodování vyhrál
Johánek, bodování velkých vyhrála Mety. Nakonec jsme listiny opět zapečetili a zakopali a vydali jsme se dál.

Kousek za roklí Úmluvy jsme vyndali vařiče, těsto a pánvičky a začali jsme smažit palačinky. Namazali jsme si je
vším dobrým, co kdo přinesl a moc jsme si pochutnali. Pak
jsme pokračovali kolem hradu Karlštejn na vlakové nádraží,
kde jsme nasedli do vlaku a dojeli zpátky do Prahy.
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Pejsek
Alpská motýlová smyčka
Dnes si ukážeme smyčku, která se často váže na silnějších lanech. Alpská motýlová smyčka je takovým upgradem
k vůdcáku a je hojně využívána mezi horolezci a záchranáři.
V případě poškozeného lana ji lze uvázat přes kritické
místo, kde hrozí přetržení, čímž problematickou část odizolujeme a lanu vrátíme pevnost.
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Kdo ji uváže Elišce, dostane 2 body do bodování.
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Jabloneček
První zmínky o Jablonci (lidově Jablonečku) pochází již
z poloviny čtrnáctého století. Byla to farní ves, která měla
tu čest obsahovat jeden ze tří kostelů Ralska, kostel Narození Panny Marie, který se bohužel nedochoval. Byl to kostel barokní, postavený na středověkých základech a z jeho
věže byly vidět všechny okolní hrady. Poslední bohoslužba
se zde konala v září 1947, roku 1948 byl kostel stržen.

Vesnice měla také svoji školu, německou, ale roku 1933
byla postavena i škola česká, kterou navštěvovaly také děti
z německých rodin, neb Němci tvořili většinu obyvatel Jablonečku. Obě školy jsou k vidění dodnes, ale ve značně zdemolovaném stavu. Na obrázku je budova německé školy.
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V devatenáctém století byl v Jablonečku nalezen poklad — hrnec se 200 stříbrňáky. Kdyby ho někdo našel
dnes, stal by se milionářem. Vznikem Vojenského výcvikového prostoru Mimoň se staly jablonečské objekty přechodnými sklady. S příchodem sovětských vojsk se ze vsi stala
protiletadlová raketová technická základna. Ke konci dvacátého století zde byl přes velký odpor zřízen uprchlický
tábor, který se ale po první zimě přesunul jinam.

Jabloneček stále žije, roku 2016 se zde konal první ročník
festivalu Proměny, součástí kterého byly i přednášky o zaniklé obci a okolí.
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Koloběžky
retro kronika
Dne 16. 4. jsme měli koloběžky. Sraz byl ve 14.30 před Lodeckou. Pak jsme šli na Letnou, kde se jezdilo. Když jsme
tam přišli, tak naši vedoucí odešli. Jiní vedoucí nám řekli,
co máme dělat. Měli jsme vybrat čtyři zástupce a hráli jsme
štafetu. Když jsme dojeli, řekli nám, co budeme dělat dál.
Dál jsme měli jet krasojízdu. Měli jsme určené dva prvky,
které jsme museli udělat. Za prvé holubičku a za druhé jsme
měli jet chvíli pozadu. Měli jsme na to dvě minuty. Nakonec
nám řekli, že se jede jízda zručnosti. Přesunuli se o kus dál,
kde byly připraveny kuželky, které jsme měli projet. Když
jsme je projeli, vrátili jsme se a vedoucí psali DIPLOMY
a my měli volno. Když to dopsali, měli jsme nástup a vyhlašovala se místa. Náš oddíl byl třetí. Když se to vyhlásilo,
šli jsme domů.

Kam směřuje mapa?
Dílek, jež někteří z vás nalezli, je první částí mapy, která vás
k něčemu dovede. Nemáte-li jej, nezoufejte, treﬁt tam půjde
i za pomoci dalších dílků. Koneckonců právě jeden z nich
můžete nalézt v „Co tu kvete“ v knihovně, tak neváhejte,
at’ svou šanci nezmeškáte!
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Cestopis z Ukrajiny
pátek 31. srpna
Budíček jsme měli na šestou, a opět jsme byli díky absenci
stanů velmi rychle připraveni vyrazit. Snídani jsme si radši
nechali až na autobusák, takže jsme si naše ovesné kaše
vařili venku před čekárnou a schytali několik zvláštních pohledů. Po nějakém čekání (a zmatcích, jestli je to opravdu
on) přijel náš autobus, kam jsme si sedli úplně dopředu,
protože jsme si mysleli, že jsou to dle lístku naše místa,
a vyrazili vstříc Mukačevu.
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Cesta byla, jedním slovem, úmorná. Střídala se zima
a vedro, autobus stavěl na mega divných místech, řidič si
celou cestu pouštěl ukrajinský pop (který jsme díky našim
místům nemohli přeslechnout), Samaře se střídali spolusedící jak na běžícím páse a postupně se do autobusu narvalo
tolik lidí, že jsme se divili, že vůbec jedeme. Upřímně jsme
nechápali, jak se tam pokaždé ten další člověk nacpe, ale
vždy se ještě vešel (a my měli díky tomu najednou na vedlejší sedačce dva školáky místo jednoho, nebo polovinu
ukrajinské paní na místě, na kterém už seděl někdo z nás).
Údaj od pána v pokladně se navíc ukázal chybným —
nejenže jsme nejeli hodinu, ale i v jednu hodinu odpoledne
byla cílová stanice stále v nedohlednu.
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K vlakovému nádraží v Mukačevu jsme dorazili asi ve tři.
Vosa se jal zjišt’ovat, jak jedou vlaky do Košic (za použití
velkého množství pantomimy, k pobavení paní pokladní),
a Eliška s Májkou zase to, kde budeme spát, takže se vydaly
lovit wiﬁ. Když se duo E+M vrátilo, mělo zarezervovaný
obří apartmán za 180 hřiven (takže asi 150 korun) na osobu,
takže jsme se k němu přes město vypravili.

Bohužel se nám ho nedařilo najít. Podle mapy jsme byli
dobře, ale nemohli jsme najít správně číslo. Vlezli jsme do
vnitrobloku budovy, kde se apartmán měl nacházet, a po
chvíli dalšího marného pátrání Májka požádala o pomoc
vtipného Ukrajince, který se zrovna stěhoval do vedlejšího
vchodu. Ten nás sice nejdříve vedl blbě, ale nakonec za nás
vytelefonoval, kde že to vlastně máme být. Vyřídil nám, že
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paní, která se o to stará, za chvíli přijede, a vrátil se zpět ke
stěhování. Paní opravdu chvíli poté dorazila, vpustila nás
dovnitř do domu a následně i do bytu. Klíč se velice bezpečně nacházel pod rohožkou před dveřmi. Apartmán byl
opravdu mega obří a měl dokonce i balkon, takže jsme
měli radost z další úspěšné mise „najdi co nejlepší nejlevnější ubytování“, po úspěchu v Soﬁi rok předtím. Paní
správkyně, která uměla i tak trochu česky, nám předala poslední instrukce, a my se pustili do jídla a postupného střídání v koupelně. Vosa se v mezičase sám vydal prozkoumat okolí, Eliška přepočítávala naše zbylé ﬁnance, a protože byla dokonce v apartmánu wiﬁ, pustili jsme si na youtube jeden nebo dva ukrajinské videoklipy, abychom k té
příšerné hudbě z autobusu měli i vizuální vjem.
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Večer jsme se vypravili nakoupit zásoby a na procházku
Mukačevem — pokochali jsme se radnicí, sochou Cyrila
a Metoděje a došli až na hrad, ze kterého byl hezký výhled
na celé okolí. Supermarket se nám povedlo najít až za tmy
cestou zpátky, a nakoupili jsme všemožné pochutiny včetně
mléka a jogurtů v pytlíku. Eliška si také konečně koupila
kvas. Po nic moc cestě podél řeky jsme dorazili zpět do
apartmánu, odložili nákup a vydali se ještě na noční průzkum. Nasvícena byla ale vlastně jen radnice a nic dalšího
hezkého jsme nenašli. Ve 24/7 obchodě přímo pod naším
ubytováním jsme dokoupili poslední zásoby, uvařili si večeři, ochutnali kvas, Eliška zjistila pár novinek od Poma
v Německu a své spolužačky v Praze, a znaveni zalezli do
postelí.

Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214
Vosa: 720 368 688

Vedoucí mladších:
Májka: 725 807 853
Sára: 728 739 631

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