


Štěňátko štěká:

Vše nejlepší k narozeninám Bahňákovi a 
Májce!!!

Haf, haf, haf !!!

Gratuluji novému držiteli štítku táborníčka. 
Ať žije Pomeranč!!! Jsem zvědav, zda ho příští 
rok obhájí.

Haf, haf, haf !!!

Tak už je skoro půlka června, opravdu po-
třebujeme přihlášky na tábor. A penízky taky, 
raději hotově, přes účet se to už nemusí stih-
nout.

Haf, haf, haf !!!

Pozor!!! 20. června je poslední čaj. Každý 
kdo nemá bedýnku či postel, by měl přijít. Po-
stele i bedýnku na tábor nutně potřebujete.



Co budeme dělat v červnu?

3. 6. družinovky
10. 6. schůzka (16:30-19:00)
13. -15. 6. výprava
17. 6. družinovky
20. 6. čaj 
24. 6. schůzka (16:30-19:00)

27. 6. - 30. 6. představebka
30. 6. - 16. 7. tábor

A kdy se zas uvidíme po táboře?

3. 9. 2008 - první schůzka v dalším roce
   (16:30-19:00)



Kvítkova kvítka

Minule se ukázal vlčí bob lupina, janovec 
metlatý a dobromysl. Dnes, naposledy před tá-
borem, tu na vás čekají další tři květinky. Už se 
těším, jak to budete všichni 
umět. Brzy si vás vyzkou-
ším ;-). Poznáte všechny 
kytičky i tentokrát?



Bodování za květen

1. Májka   33
2. Áda, Kuba    31
3. Obi, Bára, Sára   29
4. Míša, Šimon, Týna  28
5. Pomeranč   26
6. Majda    25
7. Mikulda    21
8. Jakub, Bahňák   20
9. Fanda    19
10. Martin, Luky, Pepi  18
11. Eliška    15
12. Honza    13
13. Anička    11
14. Michal, Pavlínka  10
15. David, Rony   9
16. Vojta    5
17. Stařec    3



Boj o štítek táborníka

S malými komplikacemi jsme se nakonec se-
šli na nádraží Braník, odkud jsme vyrazili do 
Prosečnice. Tam trošku do kopce a nakonec 
na naše tábořiště, na kterém jsme nebyli úplně 
sami. Avšak to nám nezabránilo svést zde náš 
boj o štítek táborníka. Hned večer, po opékání 
špekáčků, jsme se vydali do lesa hledat sardel. 

Druhý den ráno někteří vstávali dřív než jiní, 
a tak rozdělali ohýnek, aby se i nám krásně 
vstávalo. Po snídani boj pokračoval. Kvítek 
nám představila svou kimovku, Váňa vyzkou-
šel zručnost každého z nás v zapínání košile, 
Botka  jak dlouho dokážeme udržet ohýnek 
pouze tím, co se vejde do krabičky od sirek a 
Tom chtěl znát nejrychlejšího z nás v Setonově 
běhu. Během oběda Zelí představil svou novi-
novou disciplínu, jejíž výsledek byl rozhodně 
zajímavý. Protože kluci začali kopat u ohniště 
díru na druhý konec světa, přenesli jsme se na 
okamžik do Číny a zahráli si tak čínskou mod-
litbu.



Když jsme se vrátili, naši spoluobyvatelé tá-
bořiště odešli pryč a my tam zůstali sami. Tak 
jsme mohli nerušeně dokončit náš boj. Každý 
musel s CD autem projet trasu, určit co nej-
víc kytiček a následně ještě zkrotit šachového 
koně. Večer jsme hráli pantomimu s nesmy-
slnými spojeními, jako třeba zakrslá velryba, 
čistý Bahňák či záchod na poušti.

Poslední den však začal nepěkně – deštěm. 
A protože stále lilo a lilo jako z konve, museli 
jsme náš boj urychlit. Nejdřív jsme odhadovali 
vzdálenost dvou stromu, pak jsme se vzpírali 
na jedné ruce,  kdo to vydrží déle a nakonec 
přišlo Epikurovo poselství. Ale pro opravdu 
nepřestávající déšť muselo být vyhlášení pře-
sunuto do sucha, do klubovny. Tam byl vyhlá-
šen vítěz, kterým se stal Pomeranč. Gratuluji!!

Botka



Doporučený seznam věcí na tábor: 
spací pytel 
deka - veliká 
pruh igelitu 1 × 2 m 
věci na spaní 
1× dlouhé kalhoty, svetr 
2 × kraťasy 
1 × košile 
6 × tričko
(pokud možno jednobarevná nebo batikovaná) 
spodní prádlo 
2 × vlněné ponožky 
8 × tenké ponožky 
nepromokavá bunda 
kožené boty + tenisky 
plavky 
kapesníky + šátek 
hygienické potřeby 
(mýdlo,ručník,kartáček,krém, toal. papír atd.) 
ešus (stačí jeden díl!!), lžíce, nůž
hrneček (nejlépe porcelánový) 
sekera (výborně nasazená) 
2 × utěrky na nádobí (už se nevrátí) 



zápisník, tužka, papíry
adresy, známky na pohledy 
baterka + svíčky (minimálně 5) 
parfleše a pytlíčky na vyzdobení týpka 
láhev na vodu (1 – 1,5 l)
uzlovačka 
KPZ + šitíčko 
mýdlo na praní (pokud nejsi špindíra) 
baťoh na puťák – během tábora jdeme na výlet 
zpěvníček, hudební nástroje 
flanelová (kostkatá) košile a pásek – VELMI 
DŮLEŽITÉ
meč, lakroska (ty, co jsme společně vyráběli) 
repelent proti klíšťatům (ne ve spreji!!) 
opalovací krém (alespoň faktor 8) 
BEDNIČKA 
PROUTĚNÁ POSTEL



Expedice Kyrgyzstán - Čína, díl 8.

Vystupujeme z utrmáceného vlaku v Jiuaqua-
nu a po vystání asi hodinové fronty nám jeden 
Číňan hovořící čínskou angličtinou pomůže 
koupit lístky na vlak do Lanzhou. Ten jede až 
večer, a tak si prohlédneme západní konec Čín-
ské zdi, tedy spíše její restaurovanou podobu. 
Poobědváme originální sladkokyselé vepřové a 
přes noc se vlakem a dvěma autobusy dostane-
me do střední Číny, kde již žijí tibeťané. Uby-
tujeme se v hotýlku v městečku Langmusi, kde 
je obrovský klášterový komplex (viz foto).

Po nafocení hromady fotek, snědení jaka s 
nudlemi k večeři (poznámka: jak chutná jako 
něco mezi krávou a vepřovým) vyrazíme do 
hor, ve kterých potkáme pastevce ovcí a ji-
ného dobytka. Čas nás již tlačí, a tak se opět 
autobusky dostaneme až do dvoumilionového 
města Chengdu. Tohle město je známé svými 
kláštery, moderním vzezřením, ale také největ-
ší chovnou stanicí pand na světě. Viděl jsem 
pandí miminko velké asi 7 cm, ale i velké pan-



dy, které jen ležely na zádech a žraly. Nejlepší 
jsou 9-ti měsíční mláďata, neboť si krásně hrá-
la na prolézačkách a jedna druhou strkala na 
zem.  Opouštíme město s pandí ZOO a nočním 
vlakem přejedeme do čtyřmilionového Xianu. 
Pokud byste hledali staré čtvrtě s rozpadlými 
domečky, tak asi marně, protože, jako ve vět-
šině velkých čínských měst, se zde úporně sta-
ví nové věžáky a stará zástavba již ustoupila 
nové.

Co je v Xianu zajímavého? Kromě několika 
klášterů a nádraží, kde je jen prodejna jízdenek 
větší než pražské hlavní nádraží, je to Tarakoto-
va armáda. Co to je? Kdysi, asi před 2000 lety 
byla postavena u hrobky slavného válečníka 
Tarakota tisícová armáda hliněných válečníků 
v životní velikosti. Tato hrobka byla za něko-
lik let vypleněna a pobořena cizími nájezdníky. 
Zapálily armádu, ale paradoxně došlo k lepší-
mu vypálení soch. Postupem času se válečníci 
zanesly hlínou. Až před 30 lety rolníci kopající 
studnu vykopali hlavu jednoho válečníka. A tak 
vzniklo jedno z nejúchvatnějších uměleckých 





děl, který si troufám svým významem srovnat 
s Velkou čínskou zdí. V areálu je možno shléd-
nout asi 800 válečníků a 10 koní.

Ze Xianu vyrazíme přímo do Pekingu, kde 
nás přivítá ještě větší nádraží. Navštívíme opět 
Čínskou zeď, ale na jejím druhém, východním 
konci. Zeď se mi moc líbila, jen kdyby tam ne-
bylo tolik turistů... Také jsme shlédli Zakázané 
město, ve kterém žili Čínští císaři a nemohli 
za celý život vykročit ven. A teď už zbývá jen 
letadlo do Moskvy a posléze až domů.

 Váňa



Informace o táboře

Nejprve, co jistě s sebou vezměte k odjez-
du: očkovací průkaz, bezinfekčnost (s datem 
30.6.2008) a kartičku pojišťovny (originál), 
nějaké malé penízky na osobní potřebu během 
tábora, budete-li vůbec něco takového potře-
bovat.

Na představebku pojedeme v pátek 27.6.2008, 
hned po vysvědčení, přesněji sraz máme ve 
12:45 na Hlavním nádraží.

Těšíme se, že na představebku pojedou, když 
ne úplně všichni, tak skoro všichni. O zábavu a 
práci bude postaráno. 

Na tábor se vyráží, ti co nepojedou na před-
stavebku, v pondělí 30.6. ráno. Sraz je v 7:30 
na Černém mostě (metro B).

Příjezd z tábora: ve středu 16.7., sejdeme se v 
17:15 u klubovny.



Bedničky a postele budou v klubovně připra-
veny k odvezení. Prosíme všechny aby vše z 
klubovny v tento čas odvezli. Děkujeme.

Kdyby se některý z časů změnil, dáme vě-
dět. 

Malé připomenutí toho, co na tábor nebrat. 
Neberte s sebou žádné el. zařízení, včetně mo-
bilů (do týpí se nehodí, o vlhku a signálu ani 
nemluvím, navíc k dispozici je ve Vápně tel. 
budka na mince – víte, že není problém se do-
mluvit), dále jakékoliv cennosti a vůbec zby-
tečnosti (tedy věci mimo seznam). 

Návštěvní den pro rodiče je naplánován na 
neděli 6. července. Bohužel se k nám dá do-
stat pouze autem, proto je-li to pro někoho 
problém, dejte zavčasu vědět. Nějaké řešení 
najdeme. Rodiče přivítáme na našem tábořišti 
ve 13 hodin. Doufáme, že spolu prožijeme za-
jímavé odpoledne. Konec je naplánován na 17. 
hodinu. Plánek je k dispozici v klubovně. 



Kontakty:
Tom (608 408 577), Láďa (773 977 929), Váňa (728 
114 762), Kvítek (724 264 148) a Zelí (603 478 299)

Vydává T.O. Vpřed
tovpred.ctrnactka.cz
Uzávěrka dalšího čísla: září 2008
Nové číslo vyjde na schůzce dne: září 2008

POZOR nová adresa na tábor je:
jméno, tábor oddílu Vpřed
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - pí. Eichlerová
Strážiště 13
294 13 Mohelnice nad Jizerou

Pozn. Jedeme samozřejmě na stejné místo 
jako v loňském roce, jen na nákup budeme jez-
dit jinam.


