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Telefonní seznam - oprava

Tiskařský šotek bydlí zřejmě
všude. V minulém čísle například
způsobil přestěhování Martina
Kubína k Báře, za což se mu
(Martinovi, Báře a „Gleškovi“)
redakce omlouvá. Jeho pravdivé
telefonní číslo zní: 05/744 385.

redakce

❑

Slovo redakce

Petr
Tak mám konečně radost. Opět nějaký příspěvek od nejmenších. Dokonce

i s obrázky. Sice jsem nebyl na jejich první víkendové výpravě v tomto školním
roce, ale myslím, že se podařila jako ta do Bystřice. Ale to je asi vše co mne těší.
Na kmenové výpravě k Buchlovu jsme byli tři. Na poslední mimo mne
a Zvířátka (dík) nikdo ze starších. Proč? Už Vás nebaví jezdit? Vím o důvodech
několika lidí (Vlk, Brčomil, Medvěd, Pavel ...), ale co zbytek. Myslím, že nejen
redakce, ale i část náčelnictva neví nic o vaší činnosti. No nic snad se to zlepší.
Čeká nás zimní přechod Pálavy, uvidíme. A na závěr něco veselejšího. Při
pozorování schůzek dětí by měli „vedoucí“ dostat diplom za výdrž.

S pozdravem
Na dítěti nesmí uschnout pot.
(pí Petrová - jedna z maminek)

❑

Výprava

Petr
Zde je informace od Vlka o zimnim prechodu Palavy.Bohuzel pro casovou tisen se ji nepodarilo uverejnitv teto verzi.



Podzimní výprava dětí

29. - 31.10.1998
Zvířátko

Sraz byl kolem 1600 na
autobusovém nádraží Zvonařka.
Kolem 1700 dojíždíme autobusem do
Viničných Šumic, kde už čeká paní
Petrová s holkama (Silvou a Helčou).
Rozdělujeme si všechny batožiny
a vyrážíme do strmého a dlouhého
kopce. Pak kolem hájovny, velkým
blátem a jsme na místě. V chatě se
převlékáme, zabydlujeme se,
večeříme, hrajeme na kytaru
a zpíváme. Děti páchají večerní
hygienu a pak už je na řadě ukládání
ke spaní a já s Martinem zpíváme
večerní píseň.

30.10. Vstáváme v 700. Vyháníme
děti ven, pácháme rozcvičku
a zpíváme ranní píseň.
Potom je  hromadná hygiena,
snídaně, úklid a vyrážíme hrát hry.
Bohužel přes důrazné připomínání,
aby se děti teple oblékly, se po
hodině her venku vracíme do chaty
a hrajeme hry v chatě. Obědváme,
odpočíváme a zase hurá ven.
Tentokrát už pořádně oblečeni. Zde
hrajeme plno her, ale s Martinem
zjišťujeme, že naše děti postrádají
bojového ducha. Ale to se postupem
času naučí. Po návratu večeříme,
hrajeme hry, zpíváme za doprovodu
kytary písničky, zase hygiena, večerní
píseň a spánek.

31.10. Vstáváme v 700, pácháme
rozcvičku, zpíváme ranní píseň
a Oskar nám děkuje modrou oblohou.
Po umytí a nasnídání vyrážíme na

celodenní výlet. Náš cíl jsou Olšany.
Po neznámé cestě nás Martin vede ze
strašně krkolomnýho kopce dolů. Pak
si zas na rozcestí hážeme pětikorunou
a tipujeme cestu dál. Mezitím si holky
trhají trávu a hrají si na čarodějnice.
Pod námi jsme najednou uviděli
domy, takže jdeme dolů a zjišťujeme
jméno vesnice. Opravdu něčekaně
jsou to Olšany. Prvně hledáme
Bolkovu farmu, ale pak končíme u
koní. Na zpáteční cestě ještě
obtěžujeme 2 kolemjdoucí koťata
a strastiplnou cestou už za tmy
docházíme zpět do chaty. Vaříme
večeři, hrajeme hry a na kytaru,
zpíváme, umýváme se, ještě večerní
píseň a šup do hajan.

1.11. Dnes ráno jsou na mě
a Martina děti strašně hodní
a nechávají nás spát až do osmi hodin.
Poslední den je nevlídný. Prší jak
z konve. Bez rozcvičky zpíváme ranní
píseň a po mytí a snídani si hromadně
balíme. Holky dopoledne modelovaly
sošky a nádobky z jílu, které pak
zkoušely v krbu vypálit.  Po obědě
a dobalení věcí jde Martin s dětmi
hrát do lesa hry. Mezitím přijela paní
Petrová, takže s ní zůstávám v chatě
a uklízím. Kolem 1530 se vydáváme na
cestu blátem k autobusové zastávce.
Nasedáme do autobusu a za chvíli
jsme v Brně na Zvonařce. Kolem
poledne začala šílená vichřice
a v Brně to bylo jednou tak, až nás to
málem odneslo.

❑
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Uzlíky

Vybarvené uzlíky už umím uvázat
a vím k čemu je použít.
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Bystřice nad Perštejnem

20.-22.11.98
Silva P.

1. jednodenní výprava dětí v tomto školním roce

10.10.1998
Zvířátko

Sešli jsme se na Staré osadě
v počtu 8. 4 děti a 4 starší. Z toho
4 holky a 4 chlapi.*1 Martin sice
netrpělivě čeká na víc dětí, ale pro
dnešek to bude muset stačit. Takže
vyrážíme autobusem č. 64 pod Hády
a odtud vystoupáme vzhůru do kopce
k vysílači. Kousek za ním svačíme
a pokračujeme v pochodu do Bílovic
nad Svitavou. Zde je další svačina
a pak se jde směrem Soběšice kolem
konírny, kde je v trávě velké naleziště

čtyřlístků, takže je další zastávka. Pak
už rychle na autobus, kterým
dorážíme k Semilasu a šalinou zpět na
Starou osadu, kde bez jakýchkoliv
problémů posíláme děti domů. Máme
moc šikovné děti, protože ušly
zhruba 16km.

*1 Malá matematická hádanka.

Zbývá již jen dodat kolik dětí umí

jezdit na kole a můžeme vypočítat co

si zapomněly doma. pozn. redakce

❑

20.11. - Vlak nám z nádraží jel 1619,
ale měl 10 min. zpoždění. Do Tišnova
jsme dojeli v 1700 a potom čekali
hodinu na další vlak, který nás
dopravil až do Bystřice nad
Perštejnem. Ubytování nám poskytl
Dům dětí a mládeže. Vybalili jsme si
a hráli různé hry. Potom přišla na
řadu večeře a spánek.

21.11 - Ranní píseň (i tady), kde je
terasa na jih. Příprava a balení na
celodenní výlet. Cíl: Aueršperk,
Zubštejn. Švihli jsme to zkratkou přes
pole rovnou čarou. Trochu se nám to
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nepovedlo, proto jsme navštívili nejdříve Aueršperk (zříceninu). Pak po modré
k Zubštejnu, který se nám skrýval až do poslední chvilky. Zpátky jsme vedli my
děti. Vrátili jsme se v 1600, hráli hru italských hochů a knoflíky.

22.11. - Ranní píseň, všeobecná snídaně, balení na cestu zpět. Vraceli jsme
se vlakem do Tišnova a potom dalším vlakem do Brna, který nám jel hned.

❑
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