


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Tuhle na výpravě jsem slyšelo od Mikuldy: 
„ Já jsme ale velkej lesák, když jdu tady lesem 
a ne po cestě“. Moc pěkný. Tak ať se v novém 
roce všichni co nejvíce potkáváme, třeba s Mi-
kuldou v nějakém tom lese.

Haf haf haf

Na výpravě se mi bruslilo nádherně, i puk po 
ledě krásně klouzal, dokonce směrem k bran-
ce. Jen teď už nevím, ke který více :-)

Haf haf haf

Mistrovství  v uzlování se blíží, bude 3.2.2008. 
Překoná někdo jeden z oddílových rekordů?

Haf haf haf

Vše nejlepší Simče a Míšovi k narozeninám. 
Přiznáte se kolikáté máte? 



Co budeme dělat v lednu?
6.1. oddílovka (16:30-19:00)
11.1. výprava bruslení
13. a 14. 1. družinovky (17:00-19:00)
20. 1. oddílovka (16:30-19:00)
27. a 28.1. družinovky (17:00-19:00)
3.2. oddílovka

A dál?
3.2. Mistrovství v uzlování
6. - 8. 2. zimní výprava do Rpet
21. 3. výroční výprava
10. - 13. 4. velikonoční výprava
duben 2009 - divadelní festival



Vánoční výprava

Sešli jsme se včas na nádraží všichni až na 
Starcův vánoční dárek (tedy vlastně dárek celé 
jejich družiny). Nedorazil až do odjezdu vla-
ku….Odjeli jsme do Pardubic, kde jsme smě-
le přestoupili na vlak, který nás měl dovézt 
do Chrudimi. Ale chybička se vloudila, my 
nastoupili do jiného vagónu a šinuli si to na 
Hradec Králové. Naštěstí nás na to upozornil 
průvodčí a my vystoupili v Čeperce, kde měli 
teplou čekárnu a hodnou paní výpravčí. Me-
zitím nám volal Stařec, kde že jsme, aby nám 
dárek předal. No nic, nepodařilo se. Nastou-
pili jsme na správný vlak zpátky, s dopomocí 
zvládli přestup a vystoupili již za tmy ve Slati-
ňanech. Cestou do Šiškovic nás už překvapilo 
jen bláto a popadané stromy.

Tom dorazil asi dvě hodiny po nás, ale také 
bez Starcova dárku… prý to Stařec nestihl. 
Ulehli jsme plni dojmů v teple Šiškovické cha-
lupy a nechali si zdát, jaké by to bylo, kdyby-
chom nastoupili správně a autobus nás dovezl 
až na místo. 





Ráno jsme se probudili do krásného dne pl-
ného chumelení. Odvážní došli na nákup na 
vánočky. Vyráběli jsme gelové svíčky místo 
procházky, pili teplý čajíček a uvítali Bobra a 
Verču, kteří přijeli také bez Starcova dárku J. 
Ani napotřetí se mu to jaksi nepodařilo… Po 
obědě jsme vytvářeli příjemné prostředí na ve-
čer, šli nakrmit hrocha, navečeřeli se… a už tu 
byl večer, který se náramně povedl – obzvláště 
stromeček, který velice připomínal exotickou 
palmu.

Neděle proběhla v duchu úklidu a her. K sní-
dani jsme si dali výborné vánočky, které jsme 
v sobotu upekli. Spakovali jsme se, došli do 
Slatiňan na vlak, stejnou cestou jako v pátek, 
ačkoli jsme skoro nepoznávali její úskalí (pře-
kážky jsme za světla obešli) a dokonce jsme se 
stihli ještě naobědvat do příjezdu vlaku. Ces-
ta domů už probíhala bez problémů, nespletli 
jsme si ani vlak, ani vagon. 





Hádej, lušti, hledej

 Ahoj, osmi směry se proškrtal Pome-
ranč a on si tedy zaslouží něco dobrého. Tento-
krát tu je jedna logická hádanka:

Macecha poslala svoji nevlastní dceru v zimě 
do lesa na jahody. Jak jinak, že. Nevlastní dce-
ra se vyšplhala na kopec, kde sedělo v kruhu 
kolem ohně 12 měsíců. Postavila se doprostřed 
(ne do ohně!) a chtěla vědět,jak se který měsíc 
jmenuje. Poznala pouze jednoho. 

Aby to měla alespoň trochu lehčí,dostala tyto 
instrukcev:

Květen sedí o 3 místa nalevo od Ledna

Listopad sedí přesně proti Březnu

Prosinec sousedí s Březnem

Červen sedí na jediném místě mezi Lednem a Listopa-
dem

Červen nesedí proti Prosinci

Nejkratší měsíc sedí o 4 místa nalevo od Května

Červenec sedí někde mezi Únorem a Květnem

Září nesousedí s Květnem



Duben sedí na jediném místě mezi Červencem a Zářím

Srpen nesedí naproti Červenci

Vaším úkolem je zjistit:

S kým sousedí Říjen

Kdo sedí naproti Lednu

S kým sousedí Květen



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Úterý 20. srpna

Ráno jsme se něčekaně probudili a to ne-
věříte jaká, je od země u ledovcových jezer 
zima. Nasnídali jsme se a došli pro vodu, 
pokochali jsme se výhledem na nádherné 
mokřady a zatáčky potůčků.

Vyrazili jsme nejdříve zdolat ten včerejší 
šílený suťák. Krátký odpočinek a už jde-
me toho zdolat 2400 metrového suťového 
parchanta. Na vrcholu je nádherný výhled, 
udělá se několik fotek zmožených tváří a 
vyrážíme dolu. Moc se nám nechce jít tak 
hrozně dolu, ale co se dá dělat.

V sedle na rozcestí někteří jdou pro vodu, 
jiní vyráží dál, na další horu. Kluci nás 
rychle dohonili a zjišťujeme, že voda není 
a že si musíme vystačit s tím co máme….

Jdeme dál přes sedlo a potkáváme Poláky 
se slovy, že jestli jdeme do campu Bucura, 





tak jdem tou nejtěžší cestou (Vpřeďáka nic 
nerozhodí, a proto nahodíme výraz v obli-
čeji vypovídající ,,v pohodě‘‘).

Krpál to sice byl velký a místy i skoro 
svislý (výraz většiny nevypovídá v pohodě, 
ale v háji). Na vrcholu Pelegui (2508 metrů 
nad mořem) má Bobr trochu ťafku…. ale 
no nic, nebudem to řešit.

Šli jsme do sedla, kde jsme si dali oběd a 
Tomík, Pepa, Medvěd a Jerry se šli oplách-
nout do jezírka a také došli pro vodu. Pár li-
diček se šlo vykálet před dalším výstupem 
a stačilo si zabalit a už se jelo od znova s 
tím rozdílem, že tento výstup nebyl tak těž-
ký.

Při výstupu jsme se předháněli s partou 
Španělů nebo co to bylo za existenci (jeden 
měl výraz tady sem a tady taky zůstanu).

Po zdolání Pelegy (2508,8 metrů nad mo-
řem) jsme rozbalili čokoládu a popovídali 



si s dvěma Čechami. Cestou dolů do campu 
jsme pozorovali muflony a sviště. V campu 
nam bylo řečeno, že koupání ve velkém je-
zeře je is Big ilegality a že koupání v kte-
rémkoliv jiném jezeře není ilegality.

Šli jsme se vykoupat a udělat večeři. Pepi 
a Pepa udělali italský pudink (Dr. Oetker) a 
Tomík s Adamem zase popcorn (rumunský 
čaj). No večer byl vydařený a příští den, 
co se týče toalety (jedná se o tvrdý a hrubý 
produkt našeho těla), byl tak vydařen. A tak 
jsme usnuli s plnými bříšky a spalo se nám 
dobře. 

Áda



Co na našich stránkách

Takže, jak začít. Mnozí s vás určitě stránky 
znají, mnozí ale možná ani nevědí, že existují. 
Takže zde v tomto čísle naleznete adresu strá-
nek a taky tajné přihlašovací údaje do naší in-
terní části určené jenom Vpřeďákům.

Právě tam najdete mnoho zajímavých infor-
mací, kdo tam bude poprvé, tak zcela jistě. 
Každopádně je tam aktuální adresář s kontakty 
na nás všechny, spousta fotek a další povídání. 

Pak bychom opět po letech mohli rozhýbat 
naši internetovou diskuzi  (sekce Příspěvky), v 
poslední době se o to snažili Fanda nebo Kví-
tek, ale zatím nic moc. Takže rovnou zapni po-
čítač a jdi tam. Přispět je jednoduché, otevřeš 
stránku a píšeš, čteš, píšeš, …. Chceš, aby ti 
chodily příspěvky mailem? Taky žádný pro-
blém, jednoduché kliknutí a hotovo. 

Každý se taky může blýsknout, jak je na 
tom ve stupních, zaškrtejte si (sekce Stupně), 
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co máte splněné a hned uvidíme, jak jsme na 
tom.

Zatím vše, příště opět s něčím novým, třeba 
se soutěží nebo nějakou novinkou.

Těší se Tom


