


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Tak nám od minula rozmrzly rybníky, ale 
zase se blíží jarní prázdniny. Takže bruste lyže. 

O prázdninách budou schůzky, takže přijď.

Haf haf haf

Začneme také se zkoušením divadelního 
představení na náš festival. Zapiš si termíny za 

uši a přijď.

Haf haf haf

Na výpravu jedeme do Rpet nebo Verpety. 
Nejde-li ti to přes pusu, neboj, po výpravě se 

to zlepší.

Haf haf haf

K narozkám tentokrát popřeji Sáře, tak hodně 
hodně hezkých zážitků.



Na našich stránkách je soutěž. Zatím je po-
řadí velmi ale velmi vyrovnané, takže, kdo se 

přidá?

Co budeme dělat v únoru?
3.2. - oddílovka
6. - 8. 2. zimní výprava do Rpet
10. a 11. 2. družinovky (17:00-19:00)
13.2. – DIVADELNÍ ZKOUŠKA (16:00 – 
19:00)
17. 2. oddílovka (16:30-19:00)
24.2. schůzka (16:30 – 19:00) 
3.3. schůzka (16:30 – 19:00)
10. a 11.3. družinovky (17:00-19:00)
17. 2. oddílovka (16:30-19:00)

A dál?
20.3. DIVADELNÍ ZKOUŠKA (16:00 – 
19:00)
21. 3. výroční výprava
10. - 13. 4. velikonoční výprava
18.- 19.4. - divadelní festival



Bruslení

Tentokráte nám počasí přálo, mrzlo až praště-
lo. Sice asi týden před bruslením napadla tro-
cha sněhu, ale na Hostivařské přehradě, kam 
jsme měli namířeno, byla spousta malých od-
rabaných hřišťátek. Mohli jsme si být jisti, že 
alespoň jedno pro nás zůstane volné. Protože 
jsme šli pod širé nebe na přírodní led, mohli s 
námi i ti, kteří brusle nemají.

Chvíli jsme jen tak jezdili a dováděli na brus-
lích a pak jsme si i něco pořádného zahráli. Na 
rozehřátí rybičky, rybičky, rybáři jedou a po-
tom trošinku nebezpečný fotbal na ledě s brus-
lema a pukem. Byla to docela legrace.

Naše řádění vyvrcholilo několika slalomový-
mi závody a štafetami, ale čas byl nemilosrdný 
a my museli chtě nechtě zpátky domů. Rozlou-
čili jsme se už na Hostivaři, protože jsme zjis-
tili, že trasa C je docela příhodná pro většinu 
členů oddílu. Tak příští rok zase, že?

Kvítek





Hádej, lušti, hledej

 Ahoj, tentokrát jsem si pro vás připra-
vila křížovku, tzv. řetězovou rámcovku.

1.pohyb při plavání
2.neslyšící
3. Píseň „Kde domov můj“ je naše ...  
4. latinskoamerický tanec 
5. autor Spejbla a hurvínka 
6. tílko 
7. tmavý 
8. starci  
9. část dveří  
10. spojka (případně)

A co že to vlastně luštíte? „Ze školního seši-
tu: Obyvatelé starého Egypta se nazývali (TA-
JENKA) a bydleli v pyramidách.“ 

Protože se na schůzkách vídáme málokdy, 
tak mi odpovědi prosím připíchněte na nástěn-
ku, odkud si je mohu vyzvednout. 

Botka













Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Středa 21. srpna

Různí příchozí a odchozí nás probouze-
li  ve středu ráno. Tomík, Jerry, Medvěd 
a Adam se šli vykoupat do tůňky, kterou 
jsme objevili minulý večer. Voda byla sice 
tak trošku studená, ale to nám jak si neva-
dilo. Osvěžení to bylo ehm pěkné. Nasní-
dali jsme se a rozhodli že půjdeme dolů k 
jezeru.

Vykoupali jsme se (zástupci mužského 
pohlaví kromě Toma se koupali nazí), za-
hráli Bang! a ještě jednou a ještě jednou a 
opět vykoupali a potom jsme se  naoběd-
vali (hádejte co měl Bobr k obědu-správná 
odpověď 10 bodů).

Potom jsme se rozdělili na skupinky a 
vyrazili objevovat nová zákoutí (někdo šel 
po kaskádě jezer nahoru, jiní dolu nebo po-
zorovat kamzíky) okolí Bucury. Potom, co 



jsme se vrátili, jsme čekali na ostatní hráli 
a hráli Bahny! Vyhráli po dlouhé době ban-
diti a začala se dělat večeře s čajem a pak 
jsme kalili v šesti Bang! u Verči a Bobra 
a Adama ve stanu. Pak jsme po několika 
partiích šli spát…

Pokračování příště ....

Správná odpověď je………Klobása a po-
kud jste odpověděli dobře, tak vám gratu-
lujeme!

 

Áda



Bodování za leden

1. Pomeranč    19 
2. Eliška    18
3. Májka, Obi    12
4. Míša, David    10
5. Fanda    9
6. Simča    8
7. Bára     7
8. Sára     5
9. Mikulda    4
1. Bahňák, Týna, Majda, Kuba  3





Kontakty:
Tom (608 408 577), Botka (775 268 522), 
Kvítek (724 264 148), Zelí (603 478 299) 
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