


Štěnátko štěká haf, haf, ha...
Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu 

k narozeninám. Ať se vám daří.

Haf haf haf

Už jsme začali zkoušet divadelní představení 
a myslím, že nám to docela jde. Tak doufám, 
že se budeme pořádně snažit, ať si neustřihne-
me ostudu…

Haf haf haf

V březnu se kromě kvůli divadlu sejdeme i 
díky narozeninám našeho oddílu. Už se těším, 
až si opět stoupneme do kolečka v Rokli úmlu-
vy v oddílových košilích a přečteme zakládací 
listinu.

Haf haf haf

Kostky jsou vrženy. Kdopak asi vyhrál půl-
roční bodování? Nezoufejte, na Výročce se to 
dozvíte. A áme nového mistra v uzlování a to 
Elišku, která vyhrála všechny tři disciplíny. 
Gratulujeme.



Na Výročce bude opět palačinková soutěž, 
tak si nezapomeňte dohodnout dvojici. 

Haf haf haf

Co budeme dělat v březnu?
10. a 11. 3. Družinovky (17-19h)
13. 3. Výroba kulis na divadlo (16-19h)
17. 3. Oddílovka (1630-19h)
20. 3.  Divadelní zkouška (16-19h)
21. 3. Výroční výprava
21. -22. 3. Akce pro velké
24. a 25. 3. Družinovky (17-19h)
31. 3. Oddílovka (1630-19h)

A dál?
7. a 8. 4. Družinovky (17-19h)
9. -13. 4. Velikonoční táboření
14.4. Oddílovka
18. -19. 4. Divadelní festival
7. -10. 5. Putovní výprava
29. -31. 5. Štítek táborníka
19. -21. 6. Vodohory
3. -22. 7. Tábor (od 30.6. představebka)



Výprava do Rpet

6. - 8. 2. 2009

Tentokrát jsme se na výpravu vypravili do 
domečku, ve kterém jsme ještě nebyli. Do do-
mečku mojí sestry (ne Májky, mám totiž sestry 
dvě, domeček patří Jáje) ve vesničce Rpety. 

Cesta tam proběhla skoro bez problémů, na-
stoupili jsme do správného vlaku, vystoupili 
ve správné vesnici, jen jsme se chvíli brodili 
blátem přes pole, ale to se stane. Cesta zpátky 
byla zpestřena trochu více, ale o tom až na ko-
nec.  Když jsme dorazili do domečku, bylo tam 
teplo, světlo a útulno, takže nám ani nevadilo, 
že nás tři psi (obyvatelé přilehlé zahrady) při-
vítali s velkým nadšením. Navečeřeli jsme se 
a naučili se novou hru „vládu“ a poměrně brzy 
se uložili do spacáků. 

Na druhý den jsme měli naplánovaný výlet 
na zříceninu hradu Valdek. Cestou jsme si užili 
legraci na ledu na cestě i na vodě, při přetla-



čování závory i při skládání pověsti o hradu 
Valdek. Nebylo úplně teplo a tak nám polév-
ka, kterou jsme si uvařili k večeři, udělala moc 
dobře. Večer jsme si zahráli opět Vládu. 

Neděli jsme věnovali čtení scénáře, rozdělo-
vání rolí a taky nějakým hrám na zahradě. Po 
kašpárku (rozumějte kaši a párku) jsme se sba-
lili a vydali se na vlak. A tu se stala ta chybič-
ka, že jsme si spletli stanici, na kterou máme 
jít. Uvědomili jsme si to ovšem až pozdě a tak 
jsme okolo projíždějícímu rychlíku mohli jen 
zamávat. Nicméně jsme všechno zvládli a do-
razili jsme vlakem pozdějším. Tak máme z vý-
pravy další poučení o jízdě vlakem.

Kvítek



Hádej, lušti, hledej

 Minule mi správně odpověděly Mája 
s Eliškou, proto odměna patří pouze jim. Ten-
tokrát to není nijak těžké – pouze počítáš od 
1 do 9. Odpovědi opět můžete připíchnout na 
nástěnku, já si je tam najdu. Botka













Bodování za únor

1. Eliška    15
2. Majda, Míša,
 Pomeranč, Simča  14
3. Obi    12
4. Mikulda   11
5. Májka    10
6. Sára      9
7. Bahňák     8
8. David, Kuba      4
9. Týna, Bára, Fanda    3



Rumunsko aneb jak dostal Áda vzteklinu
Čtvrtek 22. srpna

Po probuzení jsme se nasnídali (nějaký 
pes nám vypil mlíko-smeták jeden), zabalili 
stany a své batohy a vyrazili. Šli jsme podél 
velkého jezera (swiming is big ilegality) a 
na rozcestí jsme se rozdělili na 2 skupinky 
- ti odvážní Tom, Tomík, Medvěd, Adam 
a Jerry šli po hřebeni a ti méně odvážní - 
Pepi, Pepa, Verča, Háňa zase údolím.

No nevím jak oni, ale my jsme šli naho-
ru a kochali jsme se výhledem na lákavou 
koupel v podobě malých i větších jezírek. 
Když jsme se dostali na hřeben, uviděli 
jsme velkou ceduli pozor! Přísně chráněná 
rezervace bla bla bla a nějaká vysoká po-
kuta za vstup do ní. Tak jsme šli po cestě, 
která vedla po její hranici. Došli jsme do 
sedla, kde jsme si dali pauzu a předešli nás 
češi se psem (mlíkoškůdcem). Před námi se 
tyčila hora Retezat (2485m) a my jsme s 



plnou chutí vyrazili ji zdolat. Na vrcholu 
jsme se nadopovali energitkama a vyrazi-
li po hřebeni dolů. No, skoro 90 stupňový 
suťák stál za to. A tak jsme se museli zadní 
stranou batohu plazit přitisknuti ke srázu 
dolu. Šílená cesta. Ale došli jsme přes úbo-
čí hory (suťák) do sedla, kde jsme se naob-
ědvali a u oběda jsme řešili hádanky.

Po obědě jsme šli pořád dolu až do údolí, 
kde jsme narazili na horskou bystřinu a v 
jedné tůni pod jedním vodopádem se vy-
koupali a hlavně umyli nohy. Došli jsme 
až do campu, kde Adama kousnul (jen po-
vrchově) prý očkovaný pes a už to jelo….
šli jsem se dohadovat s majitelkou campu, 
ona chvíli nadávala a pak doběhla pro ru-
munskou záchranou horskou službu (týpci 
s lahváčema a cigárkami u pusy a milými 
úsměvy na tváři) vydezinfikovali ránu a 
dali nám spešl dezinfekci. A tak jsme vy-
razili a Adama si drželi radši dál od těla. 
Přišli jsme až do nějakého nóbl městečka 
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s moderními vilkami a dražšími auty, dali 
jsme si Coca-colu a Tom mezitím sjednal 
odvoz taxíkem. No přijela dodávka s na-
montovanými sedadly a když řidič otevíral 
(no to byste museli prostě vidět) a tak jsme 
jeli vrzajícím a chrastícím taxíkem s rozbi-
tým čelním sklem dolů k nádraží. Čekalo 
se na vlak s večeří u pusy a my odjeli do 
Devy a tam si zašli do mekáče na záchod a 
na nádraží hráli jak jinak než Bang! Když 
přijel vlak tak jsme nasedli a odjeli až do 
Budapeště.  

Áda


