


Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf

Štěkám vše nejlepší k narozkám Fandovi, 
Magdě a Kvítkovi!

Haf, haf, haf, haf

Musím vás všechny pochválit, že jsme zvlád-
li odevzdat příspěvky, jak bylo třeba.

Haf, haf, haf, haf

Ještě nám prosím doneste nové přihlášky.

Haf, haf, haf, haf

Vánoční schůzka končí až v osm hodin ve-
čer, podrobnější povídání najdete dál na mých 
stránkách.

Haf, haf, haf, haf

Museli jsme přesunout zimní výpravu, ale za 
to si půjdem v lednu zabruslit! Na další straně 
je nový seznam výprav a akcí.



Co budeme dělat v prosinci a lednu?

4. 12. schůzka (16:30-19:00)
10. 12. deskové hry v Novomlýnské   
    (17:00-19:00)
11. 12. družinovky
14-16. 12. vánoční výprava
18. 12. vánoční schůzka (16:30-20:00)

8. 1. schůzka (16:30 -19:00)
15. 1. družinovky
18. 1. čaj
19. 1. bruslení
22. 1. schůzka (16:30-19:00)
29. 1. družinovky

Další výpravy v roce 2008

Zimní výprava přesunuta na 8-10. 2. !!!
8. 3. výroční výprava - 30 let
20. - 24. 3. velikonoční táboření



Výprava za Grkem
Kolem pozdního dopoledne jsme se ocitli 
v Berouně. Náš Grk nás již netrpělivě očeká-
val, a tak jsme se vydali za ním. Cesta vedla 
přes medvědárium, kde jsme viděli oblíbené 
medvědy z večerníčku – Kubu, Vojtu a Matěje. 
Ovšem medvědi se už poctivě připravovali na 
svůj zimní spánek a moc aktivní tedy nebyli. 
Daleko více zajímavější se jevilo dětské hřiště. 
Kapitánka Mája velela pirátské lodi, na které 
došlo ke vzpouře, a Eliška s Fandou mezitím 
trošku prohnuli houpačku. 
Ale začalo i naše vytoužené pátrání po Grkovi. 
Někteří měli tu čest vidět Grčí mládě u lampy, 
někteří tam neviděli vůbec nic. Ono totiž tako-
vé mládě je velice plaché. A tak jsme se vypra-
vili dále najít staršího. Našli jsme ho. Schoval 
se na Dědu do vysoké věže. Byl úplně promrz-
lý. Museli jsme mu pomoc a zahřát ho horkým 
grankem. Následně nám vyprávěl příběh o dě-
tech bez rodičů, kterým chce prostřednictvím 
hodných lidí od firmy GRanKo darovat horské
kolo. Zakopali jsme tedy grankopoklad a spolu 
s naším milým malým Grkem se vrátili domů.



Bodování za listopad

1. Pomeranč
2. Májka
3. Eliška, Míša, Fanda, Áda, Sára
4. Veverka, Bahňák
5. Majda, David, Baruška, Pepanda
6. Mikulda
7. Pája
8. Michal
9. Kuba
10. Vojta, Honza, Stařec
11. Luky, Anička
12. Ronald



Kvítkova kvítka
Minule se vám představil pan 
orlíček, kterého můžete nalézt 
hned na cestě do lesíka, pan 
kakost smrdutý, který obý-
vá sem tam lesy i kraje luk, 
a paní netýkavka, která ros-
te na cestě od mlýna. A je-
dině Májka je rozeznala 
správně. A teď už dnešní 
představování...





Expedice Kyrgyzstán-Čína, díl 3.
Jak jsem psal minule, vstáváme opravdu brzy. 
Viktor nás odveze na autobusák, kde nás naloží 
do maršutky, což je minibusek velikosti tranzi-
ta s 19 minisedadly, ale asi s 28 lidmi. Sedíme 
vzadu všichni tři, vpravo na rameni mi občas 
usíná babka, která má na klíně ještě dítě. Busík 
se žene po silničce plné děr a výmolů, později 
je ze silničky na hranice jen prašná cesta přes 
hory. Nevíme, zda otevřít okénko a dýchat tuny 
prachu či se dusit vedrem. Nohy zaskládané ba-
tohy začínají bolet. Když jsme po 7 hodinách 
ujeli 200 km a vystoupili v Saritaši, byl jsem 
opravdu rád, že je to poslední jízda Kyrgyz-
ským minibusem. Saritaš je vesnička uprostřed 
hor, kde snad ani ten pes nechcípl. V malém 
krámku mají jen chléb (aspoň že aspoň ten), 
bonbony, trochu drogerie a samozřejmě kolu.
Na hranice je to ještě 80 km, máváme na prv-
ní Kamaz (větší náklaďák) a on zastaví a be-
re nás na hranice. Já jedu sám s jedním, Veru 
s Vojtou v druhém. Řidič je mladík asi tak 25 
let a už má 3 děti. Mluvíme rusky, ale on dost 
drmolí, a tak mu dost špatně rozumím. Jestli se 





mi zdála cesta do Saritaše jako nejhorší česká 
polňačka, tak jsem ještě nejel do Irkeš-tamu. 
Prašná cesta sice na pohled vypadá pěkně, ale 
je šíleně nerovná, a tak jezdí nákladní Kama-
zy většinou různými cestičkami, které si samy 
vyjely ve stepi. Cesta je nádherná, široké ze-
lené údolí obklopené zasněženými horskými 
masivy je úchvatné. Nikde žádná vesnička, 
nic. Jen Kamazy na silnici, co jezdí na hranice 
pro čínské zboží. Při stmívání se rozbije jedno 
auto. Řidiči během dvou hodin rozeberou celý 
motor a v šílené zimě ho dají zas dohromady 
a jede se dál. Mají těžký život. Jedou už bez 
přestávky 20 hodin, a to je po malé zastávce na 
hranicích čeká to samé zpět.
Na hranice dorazíme o půlnoci. U první kont-
roly je 18-ti letý mladík s kalašnikovem, zapí-
še si nás do sešitku a pouští dál. V Irkeš-tamu 
se vyspíme  na korbě náklaďáku, neboť je všu-
de neuvěřitelný nepořádek (to si ani neumíte 
představit). Řidič to shrnul do tří slov: „Eto 
vsjo toalet“. Ráno si dáme horkou kuřecí po-
lévku v byfé a o přechodu hranic do Číny vám 
povím příště.



Vánoční výprava a schůzka

K vánoční výpravě samozřejmě patří mnoho 
hezkých tradic. Uvidíte, co bude letos nového. 
Co se ale nemění, je naše tradice s rozdáváním 
dárečků. Musíme přeci Ježíškovi pomoci :-). 

Každý z nás vyrobí jeden dáreček, který pěk-
ně zabalí, nechá ho beze jména a dá ho pak pod 
stromeček. Když tak udělají všichni, může si 
pak každý zpod stromečku zas jeden dáreček 
vytáhnout. Dárečky, které nejsou koupené, ale 
hezky vlastnoručně vyrobené udělají hodně ra-
dosti. Uvidíte.

Samozřejmě pod stromek můžete přidat i jiné 
dárky pro kohokoliv z oddílu.

Kdož jste ještě s námi nebyl na vánoční 
schůzce u našeho stromečku v Prokopském 
údolí, vězte, že stojí za to se tam společně po-
dívat. Náš stromeček je hezký, ale jak o vá-
nocích bývá časté, ještě jej pěkně nastrojíme. 
Ale ne jen tak. Stromek zdobíme jídlem pro 
Hrocha  Tím vlastně připravujeme hostinu pro 
zvířátka. 



Kontakty:
Tom (608 408 577), Láďa (773 977 929), Váňa (728 
114 762), Kvítek (724 264 148), Zelí (603 478 299) 
a Jana (724 241 835)

Vydává T.O. Vpřed
tovpred.ctrnactka.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 2. 1. 2008
Nové číslo vyjde na schůzce dne: 8. 1. 2008

Takže 18. prosince na schůzku vezměte z do-
mova nějaké ňamky (jablíčka, tvrdé pečivo, 
mrkve apod.), vše, co mají zvířátka ráda. Dále 
si vezměte teplé oblečení, dvě přestupní jíz-
denky a něco pro vánoční pohodu (cukroví, 
prskavky či svíčky).

Sraz v 16:30 u klubovny
Návrat ve 20:00 u klubovny. Domluvte si 

tento pozdější návrat doma.




