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Místo pro piškvorky
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Přehled akcí na časy budoucí
Termín akce

Název akce

Místo konání

Poznámka

24 - 26. 4. 2015

Cyklovýprava

Vechtrovna

Hurá na kolo!

29. - 31. 5. 2015

Výprava

Zátoka Pláňat

19. - 21. 6. 2015

Putovní výprava

Po Čechách

15. - 29. 8. 2015

Letní tábor

Zátoka pláňat

18. - 20. 9. 2015

Sraz oddílů

Zátoka Pláňat

10. 10. 2015

Jednodenka

Zatím nevíme

28. 10. - 1. 11.
2015

Podzimky

Volduchy

20. - 22. 11. 2015

Výprava

Překvapení

11. - 13. 12. 2015

Vánoční výprava

Dozvíte se

Spaní pod stanem

Hry s dalšími oddíly

Dřevěný srub

Dárečky s sebou

Nezapomeňte, že každou středu ve školním roce je od 16 do 18 hodin oddílová schůzka. Sledujte oddílový web,, kde jsou vždy zaručeně čerstvé a nezkažené informace.
Na stránce http://oddil.tulaci.eu/akce naleznete aktuální soupis všech akcí včetně termínů.
Na stránce http://oddil.tulaci.eu/vyprava se vždy minimálně dva týdny před výpravou objevují
informace o aktuální výpravě.
Pokud se chcete nějaké akce zúčastnit, nezapomeňte napsat email na akce@tulaci.eu, zavolat či poslat esemesku Píšťalce na telefonní číslo 728 734 009 nebo oznámit osobně jakémukoliv vedoucímu
na tulácké akci.

Užitečné odkazy:
Tulácký web http://oddil.tulaci.eu
Tulácký Youtube http://youtube.com/tulaci00malesice
Tulácký Facebook http://facebook.com/tulaci
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Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři,
je to již dávno, co
vyšel poslední díl
oddílového časopisu
Semtamník. Proč se
na světe neobjevil
od října?
Semtamník
je
složenina dvou slov
„sem“ a „tam“. Vychází tedy jak kdy. Podle toho,
kolik příspěvků se nashromáždí či toho, jak se
tomu, kdo ho vyrábí, chce. Aktuálně jsem to já,
takže záleží na mně.
A teď z jiného šálku. Na přelomu března a dubna
si s námi hraje počasí. Zdá se býti opravdu aprílové. Před půl minutou sněžilo, teď fouká silný
vítr a za minutu bude svítit sluníčko. Je to tedy
blázinec. Alespoň si lyžaři na horách užijí, když
na vánoce bylo jen bahno.
V tomto počasí sedím doma a brouzdám po internetu, facebookuji a objevuji diskuzi o fotce
spícího pana v metru. Někdo tam vložil odkaz na
Youtube. Pro zajímavost kliknu a začnu psát tento úvodník. Za chvíli se zastavím a poslouchám.
Slyším hymnu z letního tábora 2003. Sakra, že
by to byl záznam, který neznám? Ne, tohle nezpívají táborníci.
Tohle je písnička od Mika Oldfielda jménem The
Song of the Sun. „Jo, vlastně si vzpomínám. Ve
zpěvníku je napsáno, že melodie byla použita od
nějakého zpěváka,“ říkám si plný vzpomínek na
můj první tábor. Nostalgie na mě přišla z minuty
na minutu. Vzpomínky plynou na povrch jedna
za druhou – hlídka s Márou, bájná stvoření marimeni, stavba pece, puťák, hon na Berunu, pašeráci...

nekronika, kterou si psal sám pro sebe. Nějak
ale vyplynula na povrch a je ke dostupná ke
čtení na webu. Možná jsem se v ní objevil i já, o
jiném Matějovi na táboře nevím.
10. den tábora
„Prošli jsme podivnou bránou, kde bylo napsané
něco o naději. Kolem se motal nějaký chlápek a
tvrdil, že se jmenuje Vergilius. Nevyvraceli jsme
mu to. Kromě jiných hrůzných skutečností jsme
zjistili, že Matěj má po celý tábor jedny a ty samé
ponožky. Jiné nenašel.“
Příjemné čtení přeje
Mates

Co je to oddíl?
podle dětí...
Máša
Je to zábavný kroužek, ve kterém hrajeme hry,
pomáháme přírodě a chodíme na výpravy.
Scházíme se u Základní školy Hostýnská, do které chodím. Kroužek trvá 2 hodiny. Začíná v
16:00 a končí v 18:00. A máme vlastní klubovnu,
ve které si hrajeme, když prší, nebo když je
venku mokro.

Pampeliška
Oddíl je pro mě spoustu her se super kámoši.
Taky tu můžeme na výpravách vařit, takže co si
navaříme, to si taky sníme. Naučil jsem se tu
nové věci. Zjistil jsem také, že se dají jíst květy
pampelišek. Proto mám přezdívku Pampeliška.
Taky se mi líbí každá celoročka.

Asi si budu muset vyndat CDčko s fotkami.
P.S. Teď ještě čtu kroniku z tábora, kterou zapsal Bobek, velmi rázný vedoucí. Je to kronika
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Podivná pohádka
Pohádka byla vymyšlena na letním puťáku 2014,
který byl přejmenován na Otradovickou pětidenku. Každý řekl pár vět a předal slovo dalšímu.
Díky tomu mohl vzniknout tento neuvěřitelný
mišmaš J Autory a autorkami pohádky jsou: Diskito, David, Jáchym, Šmoulinka, Anička, Zuzanka,
Iva, Píšťalka, Mates

Tuláci na lyžích

Diskíto
1. Oddíl je parta, která má držet za jeden provaz.
2. V oddíle si pomáháme.
3. Oddíl je pro zábavu

Lili
Oddíl tuláci je, že chodíme sem a tam a pořád do
kolo, hrajeme hry, a pak spíme a spíme. Tuláci
jsou veselí. Jezdíme na výpravy a na tábor. Musím říci, že tuláci jsou (bomba).

Matyáš
Na oddílu se mi líbí, že se každou středu scházíme a taky jsou jednodenky a výpravy. Máme
taky Za pokladem lesa v Malešickém lese. Na
schůzkách hrajeme hry. Je to tu zábava.

Hříbek
Na tulákách se mi líbí schůzky, výpravy a tábor.

Za devatero řekami a devatero horami bylo království. V tom království se ztratila princezna.
Nikdo ji nemohl najít. A tak se princ rozhodl, že
ji najde. Jel celý den a večer ulehl k spánku
v lese. Měl sen, že brzy najde tu princeznu, kterou hledá, a že je hrozně blízko. A najednou zahřměl hrom, udeřil blesk a před ním stál velký
mocný král bouřek a říká: „Jestli tu princeznu
chceš, musíš splnit tři přání.“ A tak ten princ se
zeptal: „A co jsou ty tři přání?“ A mocný král
bouřek říká: „Já myslím, že jsou to spíš tři úkoly
a ty jsou veletěžké, dokáže je splnit jen nejsilnější z nejsilnějších, a pokud je splní, tak
projeví, že jeho láska k princezně je tak velká, že
ani já se svými kouzly proti tomu nic nezmůžu.“
A najednou princ se probudil a řekl: „Ježiši, já už
tu mátu radši pít nebudu.“ No a do toho přijel
princ Bajaja a ten říkal, že v tomto království se
všem zdají divné sny a většinou v nich vystupují
jacísi živelní pánové, kteří jim vnucují představy
o jejich cílech. Princ chvíli přemýšlel, co se mu
vlastně zdálo, to co se mu zdálo o princi Bajajovi
nebo o tom pánu bouře. A řekl si, že zkusí radši
znovu usnout a uvidí, co se stane. Povídal: „Chce
se mi spát. Co se mi chce? Spát Komu se chce
spát? Mně. Co? Chce se mi spát…“ A usnul.
Ve snu se mu objevil čaroděj: „Poznáš to při své
cestě za princeznou.“ A pak se mu zdál další sen,
kde potkal pána slunce, který mu řekl, že mu nemůže pomoct. Pán slunce už se o záchranu princezny také pokoušel, ale nešlo mu to. A ten král
bouře říká: “Úkol ti bude zadán. První úkol bude
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zítra, až se vyspíš. Budeš muset přinést dvanáct
perel, které se ukrývají uprostřed moře. Druhý
úkol je pozítří a budeš muset dostat prsten, který je strážen devadesáti devíti strážemi a jedním
drakem. Třetí úkol bude popozítří a budeš
muset ulovit největšího žraloka, který byl kdy
viděn.“ Princ přemýšlel o tom, že úkoly jsou fakt
těžké, ale doufal, že cestou k úkolům někoho potká, kdo by mu mohl pomoci. Jak přemýšlel, co
se mu zdá a co nezná, koukl se na strop, kde uviděl cvičeného pavouka Evžena, co měl u sebe
kalíšek s modrou barvou a namaloval mu nehty
u nohou. Princ usoudil, že se mu o králi bouře
zdálo asi jen na půl, a že na tom asi něco bude.
Tři úkoly si pečlivě zapsal za uši, aby věděl, co
má dělat, až se zítra probudí.
Zítra, tedy už dneska se princ probudil a věděl,
že má najít perly. Říkal si: “Jak to mohu
zvládnout, vždyť já ani plavat neumím. No, tak
uvidím, třeba po cestě někoho najdu.“ Tak šel
k jedinému oceánu, který v dané zemi byl. Když
už se blížil, uviděl po kolena ve vodě stojící ženu.
Přiblížil se k ní. Připadala mu taková divná, na
těle měla šrámy a byla to Monsterhighka. Kouká
na ní a říká si: „Že to není pravda, že to není

Monsterhighky

pravda.“ „Ano, opravdu existuji,“ odpověděla

Monsterhighka „a můžu ti pomoct.“ „A čím mi
můžeš pomoct,“ řekl princ. „S čím chceš ti můžu
pomoct,“ zase na to Monsterhighka.
Mezitím si krásná čarodějka říkala, že včera si to
musela udělat dost silný vzhledem k tomu, že
princ se šel potápět doprostřed moře pro pár

Gattaka na Pražských věžích

kuliček s potrhanou ženskou, která vypadala, jakoby právě vylezla z rakve. No, ale ta Monsterhighka říkala, že se jmenuje Laguna Blue, a
že mu pomůže dopravit se doprostřed moře.
Tam na ně bude čekat její bratr, který nesnáší
slanou vodu. Proto Monsterhighka prince poprosila, aby si došel pro veliký pytlík soli, protože bratra neměla ráda a on by jim v úkolu překážel. Princ odjel do solného dolu, protože
žádnou sůl u sebe neměl a v solném dolu potkal
krásnou bílou osobu a ta mu řekla: „Princi, nevěř Monsterhighce, ta s tebou půjde až do hlubin
moře a tam tě nechá.“ Princ přemýšlel, ale
dospěl k názoru, že vílám se nikdy věřit nedá,
ale zas Monsterhighkám také ne. Řekl: „Tak já
nebudu věřit nikomu.“ A zrovna vedle solného
dolu byl oblek pro potápění do nejhlubšího
moře. Princ si ho oblékl a vrazil doprostřed
moře. Uvědomil si, že kolem bílé víly bylo bílé
světlo, které nebylo kolem Mosterhighky. Ale to
světlo bylo růžové, a u Monsterhighky viděl
černé světlo. Takže zjistil, že měl věřit víle. Tak
doplul zase zpět a prodal vybavení a šel zpět za
vílou, ale ta už tam nebyla. Vílu hledal hledal a
Tulácký Semtamník  6

hledal, až ji našel. „Nikdo mi nevěři, nikdo,
nikdo,“ říkala a plakala. Princ se jí zeptal, jestli
by si nedala mátový čaj. A ona řekla: „Tak jo,
alespoň tři hrnky si dám.“ Potom je napadlo, že
by mohli vyrazit do moře spolu. „Ty možná budeš moje princezna,“ poznamenal princ. Takže
princ s vílou přišli ke břehu moře a víla už nebyla tak ubrečená, protože věděla, že si s ní princ
dal tři hrnky mátového čaje.
Začala čarovat, protože to byla mátová víla,
utrhla si snítku máty a začala čarovat. Z mod-

Vosk na rukou, oblíbená zábava

rých nalakovaných nehtů se staly plovací blány
a na krku se princovi vyrazily žábry a společně
doplavali doprostřed moře. A plavali tam a viděli bráchu Monsterhighky. Ten vůbec nebyl zlý a
byl to král moře. Zeptali se ho tedy: „Pane králi,
prosím nepomohl bys nám. My potřebujeme
dvanáct perel ze dna moře, abychom mohli zachránit princeznu a říkal nám král bouře, že
tady bychom je mohli najít.“ Král moře odpověděl: „A nepotkali jste na kraji moře potrhanou
Monsterhighku?“ To je totiž moje sestra a všem
říká, aby my sem nosili sůl a já to nechápu, protože jsem v moři a sůl nepotřebuju. Princ řekl:
„Tu jsem potkal a pak jsem šel do solného dolu,
kde jsem potkal tuhle vílu, která mi poradila a
začarovala mě, a tak mám ploutve a blány. „Za
to, že jsi mi poradil, kde je moje flákající se sestra, ti poradím, kde jsou perly. Koukni se tady kolem mého paláce, tam jsou největší perlorodky a

dvanáct perel tam najdeš,“ řekl král moře. Víla
s princem poděkovali a vyrazili plavat dál. A
plavali a okolo království našli perlorodky a
dvanáct perel nasbírali. Znovu se vrátili ke králi,
poděkovali mu a vyrazili pryč, protože podvodní
hodiny hlásili 23:59. A o půlnoci vyplavali z oceánu a vstoupili na souš, což znamenalo, že první
úkol princ splnil.
Princ si ale řekl, že víla by taky nebyla špatná. A
tak si říkal: „Já princ, proč mám dělat další úkoly, když svou princeznu už mám.“ Říkal si ještě:
„Víla je přeci jen víla a princezna je princezna.“
Pro vílu byla výhoda, že uměla čarovat. Princ ale
nevěděl, zda ho víla chce, když je jen obyčejný
smrtelník, který šel hledat perly. Řekl si, že to u
ní zkusí a začala americká komedie. Ještě nebyl
rozhodnutý, jak to udělá a trošku mu vrtalo
hlavou, proč víla byla v solném dole. Protože mu
zbyly žábry, rozhodl se, že se zeptá mořského
krále. Doplaval dolu, vílu nechal v lese, chtěl zaklepat na dveře, když tu slyší: „Cha cha cha, to
jsme ho převezli, konečně se Monsterhighky
zbavím… A víla, ta má u měl nejmíň padesát perel, za to jak to dokázala s tím princem.“ Princ
pochopil všechno, doplaval nahoru a běžel a začal hledat Monsterhighku. Našel ji v bažině celou
promáčenou a ušpiněnou. Omluvil se jí a Monsterhighka byla v srdci dobrá a princ jí začal pomáhat. Pak si řekl: „Takže vílu už jsem vyloučil.
Teď se mum rozhodovat mezi Monsterhighkou a
princeznou. Monsterhighka je taková do modra
trošku a má na rukou nehty. Tak jí navrhnu, jestli je nechce ostříhat.“ Nakonec se princ rozhodl,
že zkusí Monsterhighku, ale nevěděl, jestli ho
bude chtít, když je jen obyčejný princ. Ale
vlastně Monsterhighku také nechtěl, protože se
od sebe liší a byl by to problém, když by spolu
chtěli mít rodinu.
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dvakrát, když byl malý. Ta čarodějnice byla fakt
dobrá, a tak za ní šel.
Najednou se tam objevil Zidan a volá: „Neviem
už.“ Chytnul se za hlavu, spadnul na zem. „Co to
zase bylo,“ řekl si princ, ale zanedlouho už
klepal na dveře ježibaby. Otevře mu černá kočka. Princ se otočí a za ním jsou dva hříbci.

Jel tedy domů a chtěl to zkusit dát dohromady
s ježibabou. Zeptal se jí, jestli mu neudělá mátový čaj. Měl u sebe prstýnek, který si schovával
pro princeznu a klekl si k ní a řekl: „Nechtěla by
sis mě vzít za muže?“ Najednou se protrhl ze sna
do leknutí a říkal si: „Ježiši!“ Pak ale spal dál a ve
snu mu to přeskočilo na další den. Šel pro
prstýnek do toho toho a nikoho tam neviděl a
najednou se za ním něco pohlo. Nic ale neviděl
jen jednu pavučinu a na ní pavouček jako Evžen.
Princ k němu šel blíž a najednou pavouk utekl
do díry, kde bydlí myš. Princ uviděl, že tam je
ještě Evžen a pavouci si povídají. Princ houkl na
Evžene a říká: „Hej Evžene, seš to ty?“ Evžen
říká: „No jasně, čoveče, to jsou pěkný blány, co
máš. Nechtěl bys to zpátky, jak to bylo?“ Princ
říká: „No jasně, já dneska musím najít prstýnek,
který hlídá devadesát devět stráží a jeden drak
navíc. A já nevím co s tím. Vydal jsem se pro
princeznu, tak jí chci najít. Evžene, nevíš, co
mám dělat? A nemohl bys mi upravit nehty zpátky?“ A Evžen: „Tak já jdu na nehty a tady Béďa,
to je můj kámoš a ví určitě, kde je prstýnek, protože čte knihy.“ Princ se tedy zeptal Bédi, jak by
mohl překonat stráže. Béďa: „No, to já se budu
muset podívat do knihy, ale to bude hned.“ Princ
řekl: „Tak nazdar.“ Šel za svojí čarodějnicí, protože ta byla nejlepší. Princeznu totiž viděl jen

Přijde tam ježibaba a říká: „Tak pojď dál“ A ježibaba říká: „Hochu, jdeš ve špatnou chvíli. Učím
se na těžkou zkoušku, protože studuju na ježibabu, tak teď mě neruš.“ „Já tady přemýšlím,
jestli si tě vezmu a ty mě vyháníš kvůli nějaký
hloupý zkoušce,“ řekl princ. Ježibaba řekla: „Ale
to vůbec není hloupá zkouška. Když ji udělám,
dostanu čarovnou hůlku a tou budu moct dělat
cokoliv.“ Princ se zamyslel: „Co když se jí znelíbím a udělá ze mě třeba osla? Nebo velrybu? To
mě nějací rybáři chytí.“ Čarodějnice se zamyslela, a doufala, že si krásného prince nezastraší, a
tak ho pozvala na kafe a nabídla, že si s ním

Dany na konci bojovky

Tulácký Semtamník  8

může zkoušet. Princ vydechl: „Už je to tady.“ „No
ví, ty jsi moc pěkná, ale já už musím letět, na mě
čeká tady….“ Nedořekl to a prošel hvězdnou
branou úplně někam jinam. Hvězdná brána byla
jen z papíru a z toho měkkýho, který protrhne i
prach z nejmenších. Takže už to bylo protrhlé. A
čarodějnice řekla: „Ale umím dobře kreslit.“

Princ šel kolem skal a prošel jeskyní a tam byly
stráže a oni na něj mířili zbraněma – mečem, šípama i pistolemi. Ale on se toho nelekl a jeho
kůň zastavil před drakem. A drak nad ním slintal
a princ sesedl z koně a proběhl pod drakem…
Zde audiozáznam končí, a tak se nedovíte, jak
tento fascinující příběh skončil. Pokud to ale
opravu chcete vědět, stačí se zeptat tvůrců. Snad
si to někdo bude pamatovat.

Táborníkova
poradna

Podle teplotního komfortu lze spacáky dělit do
tří kategorií:
Šlupky – spacáky které nevydrží nic, je v nich
stejně jako bychom spali bez nich. Když si je přidržíte proti slunci, hodně prosvítají. Jsou velice
lehké a skladné.
Normální – vydrží teploty do -5°C, proti světlu
lehce prosvítají, je v nich většinou teplo (kromě
Keblova, kde je občas přes noc kolem nuly)
Extrémní – vydrží opravdu velké zimy. Spaní na
sněhu, na severním pólu či ve Špicberkách pro
ně není žádný problém.
Pro náš oddíl doporučujeme normální. Šlupky
několik dětí i vedoucích vyzkoušelo, není příjemné v nich spát.
Druhá důležitá věc je velikost a skladnost. U malých dětí doporučujeme kupovat spacáky o trochu větší než jsou. Jinak by se mohlo stát, že po
roce budou na odpis. Spacák tedy o 20-30 cm
delší než měří dítě.

Tato nová rubrika byla zřízena speciálně pro
nováčky. Ale určitě se vyplatí přečíst i starými
mazáky. Bude vás informovat o základních potřebách na oddílové akce. Dozvíte se zde, jak vybrat spacák či jestli koupit nerezový nebo
hliníkový ešus. V druhém díle si řekneme něco o
tom, jaký spacák vozit na výpravy.

Spacák
Spacák je základní věc. Bez něho se na žádné výpravě neobejdete. Spát pod igelity dvě noci není
žádný med, že Opičáku. U spacáku je krásně vidět, kdo ho má vybraný dobře a kdo ne. Nespíme na sněhu ani v objektech, kde je přes noc
velká zima. Proto by mělo být ve spacáku každému teplo, alespoň na většině výprav.
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Spacák se musí vejít dítěti do batohu. Proto doporučujeme nejdřív koupit batoh a přímo s ním
jít do obchodu se spacáky. Spacák by měl zabrat
maximálně třetinu batohu. Starý vaťák není ideální volbou. Je velmi těžký i objemný.

Shrnuto:
U spacáků je důležité kouknout se na teplotu, do
které jsou. Zajímá nás kolonka komfort. Pokud
spacák má do -5°C, stačí to. Kolonku extrem nebereme v úvahu. Tato teplota znamená, že ve
spacáku neomrznete, ale budete se celou noc
klepat zimou.
Spacák nesmí být moc velký ani moc těžký. Dítě
se do něj musí vejít i s rezervou.
Cena: cca 500 - 1 000 Kč

Když jsme se sešli, řekl poutník příkaz a radu a
to: Žádné baterky a radu „Buďte potichu!“
Pak jsme zašli hluboko do leda. Na jednom
místě, Poutník rozsvítil louč a řekl, že se máme
postavit do půlkruhu. Přišel Ofilián a prosil nás
abychom přesvědčili, jejich královnu že jejich
říše je zlá, že Ofiliáni nepracují, že za ně pracují
otroci. Zpátky jsme šli bez Poutníka.

Sobota
Ráno do 11:00 hodin jsme čekali na snídani. Pak
za námi přišel Alarg. Řekl, že oni potřebují
k oslavě jara čtyři kytky ze čtyř světových stran.
Každá skupinka je musí přinést z těchto míst:
Most, zelená-železná tyč, hadí louka junák. Ke
kytkám tam bude i kus dopisu který si pak
máme přečíst. Když jsme ta všechna místa obešli, měli jsme oběd. Pak jsme si přečetli dopis.
Tam bylo, že k oslavě jara bude potřeba při-

Mates

Okénko do kroniky
Opět je tu okénko do kroniky z roku 2002. Já
jsem tím rokem moc posedlý. Slibuji, příště to
bude již nějaký novější zápis. Ale teď jsem neodolal viz. úvodník.

Keblov, 11. - 13. 4. 2003
Pátek
Když jsme přijeli, mohli jsme dělat, co chceme.
Večer přišel Poutník a rozdělili jsme se do čtyř
skupin. Pak nám řekl, že se máme otočit. Byl tam
Marymen. Někdo s křikem, někdo bez jsme běželi do kuchyně. Tam nám řekl Poutní, že půjdeme do lesa. Tam na nás někdo čeká a chce nám
něco říct. Kus jsme šli všichni dohromady. Na
jednom místě jsme se rozdělili. Žlutý a zelený šli
s poutníkem
a
Davidem.

Povídání si, září 2002

pravit
scénka,
jak
přivítat
jaro.
Když jsme byli ze scénkami hotoví tak bylo
volno.
Po chvíli přišli Arkasíni. Řekli, že půjdeme na
místo, kde budeme předvádět scénky, jak přivítat jaro. Když se odehrály všechny scénky předstoupili Arkasíni. Aldan předal dopis jinému
Arkasínu
a
ten
to
přečetl.
Rada Arkasínů rozhodla, že jejich králem se
stane
Alarg.
Aldan vyzve Alarga, aby předstoupil předá korünu jinému Arkasínu a ten ji nasadí Alargovi. Pak
Tulácký Semtamník  10

se
vracíme
zpátky.
Michal nám řekl, že budeme hrát hry. Vyběhneme do terénu, který byl určen. Tam jsou všude
rozmístěny na stromech lístky. Vždycky obrazec
a číslo. My musíme získat 3 čísla, která budou
mít stejný obrazce. Monty zůstane v táboře a
bude mít list na kterém budou správné trojice.
Dozvěděli jsme se, že Alarg bude na nás čekat
u spadlého kmene. Po cestě musíme nasbírat
magické obrazy. Po týmech budeme po několika
minutách chodit. Po cestě skoro u Alarga a Ofiliánky byl Marymen. Když jsme tam konečně byli
řekl Alarg abychom počkali na ostatní týmy a
tak jsme čekali. Pak jsme šli do lesa hlouběji,
dokud nás hlas ceremoniářky nezastavil. Pak se
nás ptala ještě na další věci, jako třeba, jestli
máme magické obrazy. Když jsme jí je ukázali,
zatleskala. Přišli dva Ofiliáni s pochodněmi a
rozsvítili dvě větší pochodně, kterých jsem si
předtím nevšimla. Poté přišly další dva, kteří
nesli trůn. Pak ceremoniářka, poodešla a přivedla Modamér. Rádci se postavili kolem ní. Ceremoniářka nám řekla, ať vzdáme úctu a
poklekneme.
Poklekli jsme, ale Alarg ne, protože je Modamér
roven. Tak začal rozhovor mezi Modamér a
Alargem z kterého Modamér usoudila že říše je
špatná. Pak udělala to, co udělal Bílý král před
lety, rozdala své vědomí všem Ofiliánům. Dala
Alargovi talisman osvobození otroků. Řekla mu,
že levou rukou musí chytnout amulet, pravou
ukázat na otroka a říct tuto větu: „Nai fuine heca
at huine, nai erqua atolta are!“ což znamená: „Ať
temnota odejde z duše, ať světlo naplní srdce.“
Pak poprosila Alarga, aby ještě chvíli zůstal v její
zahradách a řekla, že tím, že Alarg je král a že
ofiliánskou říši opouští zlo, nastává pro Omegu
novy věk. A odešla s Alargem do tmy. Pak ceremoniářka ještě něco říkala, a pak jsme odešli.
Najednou na nás vybafl Marymen z pravé strany, pak z levé, chvíli za náma běželi, pak se rozdělili každý na jednu stranu a my jsme kousek
šli v klidu. Ale najednou někdo vykřikl bacha!
Marymen byl za námi a zabručel: „Bach cha cha

cha cha cha!“ A pak jsme běželi celou cestu do
tábore. Kde jsme konečně se zatopenými kamny
usnuli.

listopad 2002

Neděle
Balení, Poutník, pamětní lístečky, úklid, odjezd
autem na nádraží, odjezd vlakem, Hlavní nádraží, tramvaj, škola v Hostýnské, domov.
Amazonka

Básničky
dětská tvorba

Krokodýl je velký žrout,
jí víc než malý chroust.
Krokodýl je velký silák,
avšak není žádný mág.
Krokodýle krokodýle,
dej si pozor na vidle.
Vidle jsou ostré,
jako zuby velké.
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Kdokodýl má velké zuby,
krokodýlovi smrdí zuby.
Krokodýl vše sní.
Krokodýl se opil,
opil lá lá lá.
Huhuhu krokodýl
ná ná lá lá,
krokodýl krokodýl huhú.
Krokodýl má ostré hroty,
a nemá ádné broty.
Krokodýlý zuby jsou jako žvejky huby.

Co romantického
můžete dělat 20.
prosince než chodit
potokem v
Jizerkách?
Aneb

Pohodový odpolední výlet na dvě hodiny
Dopoledne jsme se s Píšťalkou rozhodovali, co
budeme dělat. Nejdřív jsme zašli na kontrolu její
kešky. Po obědě jsem navrhl dvouhodinový výlet na nejbližší neodlovenou kešku. "Je to cca 7

km, do tmy jsme doma", myslel jsem si. Baterku
jsme si ale pro jistotu jednu jednu vzali.
Modrá turistická značka na Jizerskou magistrálu
byla plná vody, a proto jsme se snažili chodit po
trávě na krajích a po kamenech. Na magistrálu
jsme se dostali asi za hodinu. Poté už to mělo být
nedaleko. Na rozcestí jsme potkali partu kluků.
Varovali nás před bahnem. My je zas před
vodou. Naštěstí začalo sněžit a celkem mrznout,
takže bahno trochu zatvrdlo. Na souřadnicích,
kde jsme měli sejít z cesty, jsme našli jen protékající potok. Vrátili jsme se tedy asi o sto metrů,
kde jsme našli jakousi cestu. Píšťalka si šlápla
nohou do strouhy plné vody a už se začalo smrákat. Řekli jsme si, že půjdeme ještě patnáct minut do 15:45 a pak to zabalíme ať už jsme
kdekoliv.

Cesta je plná vody

Asi po deseti minutách jsme narazili na pěšinku.
Vedla pěknými močály a mně už se do bot voda
dostala také. Chtěl jsem zavelet k ústupu, ale
Píšťalka prohlásila: "Když už jsem tady, tak
zpátky nejdu. Přeci to teď nevzdám, když je to
600 metrů do cíle." Tak jsme pokračovali. Nakonec jsme se museli brodit hustníkem za šipkou.
Stromy nízké, že by jeden zabloudil. "Ještě, že
mám v navigaci dobře nabité baterie, tady bych
se ztratil lehce", pomyslel jsem si. V duchu jsem
ale doufal, že se mi GPSka nevypne mrazem. Naštěstí na nás už koukaly první skály a za chvíli i
převis, kde měla být krabička schovaná. Píšťalka
počkala na nedalekém kamenu a já dolezl pro
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krabičku a tu jí přinesl. Celí zmrzlí jsme zalogovali a honem pryč.
Už nám bylo všechno jedno a nechtěli jsme jít
znovu močály, tak jsme to vzali rovnou za nosem dolů na magistrálu. Nevedla tam žádná
cesta, ale celou dobu jen hustník. Za čtvrt hodiny
jsme byli na cestě. Po magistrále to šlo celkem
rychle. Dokonce i voda v botech nestudila, nohy
se rozehřály. Zanedlouho jsme se dostali na odbočku modré turistické, kde tekl stále potok.

Okénko do přírody
Tentokrát to budou stromy, které sázíme do
svých lesů na schůzkové hře Tajemství lesa. Podívejte se, co si vlastně kupujete na konci každé
středy. Ať nekupujete zajíce v pytli.
Borovice
Je to strom s dlouhými jehlicemi (4 – 8 cm) a šedohnědou deskovitě rozpukanou kůrou. Kvete v
dubnu až červnu a má sírově žluté samčí šištice
a samičí růžově červené. Poskytuje vynikající
pružné, lehké a měkké pryskyřičnaté dřevo s výraznou kresbou letokruhů. Je jedním z nejvhodnějších dřev na stavbu lodí. Vynikající je i
jako palivo.
Je vysazována pro zpevnění sutí a písčitých půd
a jako okrasný strom. Jinak se mu také říká sosna.

Noční Jizerské hory

Nejdříve jsme vyndali baterku, poté se snažili
nešlápnout do vody, a přitom jít rychle. Když už
jsme si každý oběma nohama stoupli do ledového potoka, rozhodli jsme se, že na to kašleme a
půjdeme voda nevoda. Nepříjemností pouze
bylo, když jsme stoupli do tůně a voda se do pohorek nalila vrchem. A tak jsme si pohodově
ruku v ruce kráčeli prostředkem potoka další
půl hodiny až do Nýčových domků.
Svíčky, vonná tyčka, bublinková koupel? To je
houby romantika. My bereme sníh, bažiny a
vodu v botech.
Mates

Bříza
Nejznámější je bříza bělokorá neboli bradavičnatá. Je nenáročná a velmi odolná vůči nepříznivému klimatu a proto roste i tam, kde by
jiné stromy růst nemohly. Dorůstá až 25 m výšky. Barva kmene je typicky černobílá. Kůra je v
mládí a na větvičkách hnědá, posléze se mění v
bílou, příčně se odlupující borku, která je
dobrou pomůckou při rozdělávání ohně v přírodě. Plodem jsou jehnědy.
Tulácký Semtamník  13

Listy jsou trojúhelníkovité, zaoblené a okraje listů jsou pilovité. Říká se, že čaj z listů má dezinfekční účinky.

např. prase divoké, plši a veverky. Duby poskytují potravu celé škále různých druhů hmyzu.
Listím se živí housenky různých druhů denních i
nočních motýlů.

Buk
Jedná se o statný listnatý strom se štíhlým
kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který
může dorůstat až 45 metrů. Listy jsou řapíkaté a
zašpičatělé a vyrostou z ostrých pupenů. Plody jsou bukvice –
trojboké nažky pokryté
měkkými ostny – které milují divoká prasata.
Pro člověka jsou však jedovaté.

Habr
Někdy se nazývá také Habrzettl. Je to statný
jednodomý listnatý strom. Habr kvete jehnědami a plodem je oříšek s křídlem. Poskytuje
cenné tvrdé dřevo. Z malých habrů se někdy dělají živé ploty nebo dokonce bludiště.

Jasan
Dub
Duby jsou dlouhověké, pomalu rostoucí stálezelené nebo opadavé dřeviny se střídavými jednoduchými listy a nenápadnými květy. Drobné,
nenápadné květy dubů jsou opylovány větrem.
Žaludy našich dubů vyhledává celá řada savců,

Statný strom dorůstá výšky 30 – 40 metrů. Větve má šedozelené, pupeny černohnědé a vejčité.
Listy jsou 20 – 25 cm dlouhé a jsou složené z 9
až 13 menších lístků. Květenství jsou bílá až růžová. Daří se mu ve vlhkých a podmáčených le-
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sích, nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké
horské polohy.

šich lesích, způsobeném znečištěním vzduchu a
silným spásáním zvěří se jedlové dřevo většinou
používá při opravách krovů historických budov,
dřevěných staveb či zastřešených mostů.

Javor
Javor je kanadským národním stromem. Je to
poměrně mohutný strom, výjimečně dosahuje
výšky až 40 m a obvodu kmene i přes 300 cm.
Plodem jsou dvounažky.
Dřevo se běžně využívá v truhlářství. Nezastupitelnou roli má ve výrobě smyčcových hudebních
nástrojů. K tomu účelu slouží především javor
klen. Z javoru se také vyrábí javorový sirup
(z mízy javoru cukrového nebo černého).

Jilm
Jilmy se vyvinuly nejspíš už před 40 miliony let.
Jsou to listnaté stromy. Plody jsou okrouhlé křídlaté nažky, které jsou roznášeny větrem. Dřevo
mají velmi kvalitní, trvanlivé a je často využíváno k výrobě nábytku.

Lípa
Jedle
Jedle je vysoký jehličnatý strom. Jehlice jsou ploché a krátké. Šišky na větvích nevisí, ale vyrůstají směrem nahoru, ve stáří se rozpadají.
Vzhledem k poměrně vzácnému výskytu v na-

Lípa je českým národním stromem. Je to listnatý
strom s košatou vysoko klenutou korunou. Má
srdčité listy a plodem je malý oříšek. Statný
kmen je pokryt tenkou tmavou kůrou. Lípa je
velmi užitečný strom. Vysazuje se pro dřevo
ceněné řezbáři, jako okrasný a stínící strom,
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jako medonosný strom nebo pro své květy. Ty
se suší a vaří se z nich čaj proti nachlazení.

Smrk
Modřín
Je to opadavý jehličnatý strom. Má měkké, světle
zelené jehlice, jež vyrůstají ve svazečcích a na
zimu opadávají. Drobné vejčitě kulovité šišky dozrávají na podzim. Kůra je hrubá, rozpraskaná, zvenčí šedavá, na řezu hnědočervená.
Pryskyřice modřínu se nazývá benátský
terpentýn.

Je naším nejrozšířenějším jehličnanem. Vždy zelený strom obvykle dosahuje mohutného vzrůstu. Má šupinovitou šedavou kůru a krátké
jehlice. Dozrálé šišky jsou složeny z malých
zdřevnatělých šupin, mezi nimiž jsou ukrytá semínka s malými křidélky. Jeho dřevo je používáno pro výrobu celulózy a papíru. Nejčastěji se
používá jako vánoční stromeček. Zelené větvičky se používají jako samostatná dekorace nebo k
vazbě věnců a kytic. Suché drobné větvičky jsou
oblíbené jako klestí k zatápění v kamnech.

Olše
Olše rychle rostou, ale málokdy do velké výšky.
Miluje zurčící vodu, proto často roste na březích řek a potoků. V močálovitých nížinách tvoří
tzv. olšiny. Květem jsou jehnědy, často se objevují brzy z jara, ještě před vyrašením listů. Listy jsou střídavé a pilovité.

Topol
Dorůstá výšky až kolem 30 metrů, dožívá se až
několika staletí. Koruna je široká se silnými větvemi, vysoká, klenutá a rozložitá. Listy mají
spodní stranu lepkavou. Květy jsou jehnědy.
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Plodem jsou tobolky, které když uzrají prasknou
a vyletí z nich semena se svazečkem vlněných
chloupků, takže v době zrání to může vypadat,
jako by padal sníh.
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Píšťalka

Morseovkové úkoly
vytvořili děti na schůzce
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Vtipné okénko
✔ Na výletě šla celá třída přes lávku.
"Pane učiteli, pane učiteli!" začal vykřikovat
Milan.
"Mlč," okřikl ho učitel, "učili jsme se přece
ve škole, že žák nemá mluvit, pokud není
tázán!"
"Tak se mě rychle zeptejte, pane učiteli,"
řekl pohotově Milan, "jestli Eva Pytlíková
náhodou nespadla do vody."

✔ „Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo
zmenšují?“ ptá se Adélka. „Zvětšují,
Adélko.“ „Tak si je, babi prosím na chvíli
sundej a ukroj mi kus dortu.“

✔ Teta

dává Pepíčkovi atlas a říká:
"A Pepíčku, važ si ho, sama jsem ho používala
ve
škole."
"A je v něm už Amerika?"

✔ Zloděj poučuje svého syna před odchodem

do

školy:
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"Nezáviď spolužákům, co doma mají, ale
rychle se jich zeptej, kde bydlí."

✔ "Honzo,

kde
máš
úkol?"
"Nemám,
pes
mi
ho
snědl."
"To
je
ale
hloupá
výmluva!"
"Přísahám, ale dalo mi práci ho k tomu
přinutit…“

✔ ''Babička: Moc zlobíš Terezko! Vzpomeň
si na červenou karkulku. Byla neposlušná
a
sežral
ji
vlk.
Terezka: To je pravda, babi, ale vzpomeň
si, koho sežral první.''

✔ Mami má citrón zobáček? „Nemá!“ odpoví
maminka. „Aha, tak v tom případě jsem si
do čaje vymačkal kanárka.“

✔ Hlášení pilota: Vážení cestující, vítáme
vás na palubě našeho letadla. Podíváte-li
se vpravo, uvidíte velké město, podíváte-li
se vlevo, uvidíte moře. Podíváte-li se dolů,
ne přátelé, to nejsou obláčky, to jsou padáky naší posádky, která se s vámi tímto
loučí a přeje vám příjemný zbytek letu.

✔ Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš
povědět
o
vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci“ „A proč?“
ptá se učitelka “Jak začne škola, odletí do
jižních krajin!"

✔ Syn ráno při snídani: „Mami, já už do té
školy nechci. Děti si ze mě dělají legraci a
učitelky mě nesnášejí. “ Maminka na to:
„Dost odmlouvání, musíš tam! Je ti už přes
padesát. A hlavně - děláš tam ředitele!“

✔ Vyškrabe se slimák po 14 hodinách na
strom,
spadne
a
řekne
"Práce chvatná, málo platná."

si:

Nikdy nesekejte bez pevných bot!

Danyho ilustrace k listopadové výpravě
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Schůzky aktuálně
aneb

Co děláme každou středu?
Na jedné z prosincových schůzek jsme uklízeli
odpadky v parku pod Hostýnskou. Za chvíli se
setmělo, takže jsme museli využít pomoc Dádovi
baterky. Za jejího svitu jsme ale našli další
spoustu odpadků, které nepatří mezi křoví, ale
do popelnice.
Ruce jsme si chránili rukavicemi z Prahy 4, které
ale byly všem moc velké. Celkem jsme nasbírali
tři velké pytle odpadků za necelou půl hodinu.

Přišel Mikuláš

Na před schůzce roku 2015 jsme si vyráběli lodičky z ořechových skořápek. Rozpustili jsme si
parafín na vařiči a nalili do připravených půlskořápek. Knot jsme museli držet v napřímené
poloze, dokud parafín nezaschl. Poté jsme si lodičky vyzkoušeli pustit na vodu a zapálit. Nakonec plavaly všechny krásně ve dvou kotlících.

Minuta pro Zemi, úklid parku

V prosinci k nám přišel Mikuláš. Za zazpívání
několika písniček jsme všichni dostali pytlíček
se sladkostmi a buráky. Příští rok nás snad opět
navštíví.
Oblíbenou písničkou dětí se stal Strýček Donald
a na na na na na na ná....
No, druhá píseň ani nemá žádný název. Je to
pouze popěvek, co děti vymysleli na jedné
schůzce a od té doby je to na denním pořádku.
Ano, vydrželo jim to již čtyři měsíce.

Lodičky v kotlíku

Poslední schůzka byla trochu netradiční. Byla
totiž posunutá o hodinu. Začínali jsme ve tři. Vydali jsme se do Betlémské kaple, kde jsme zhlédli vánoční výstavu betlému. Všude to vonělo
františky, hráli se koledy a my jsme tak mohli
nasávat vánoční atmosféru plnými doušky.
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Skřítci
Podle slovního popisu jsme kreslili skřítky. Jak
si kdo kterého představoval?
Co dělat při setkání se skřítkem, vílou,
vodníkem, nebo jinou bytostí (pro zjednodušení
popisu dále jen skřítkem):

✔ vždy slušně pozdravte
✔ dávejte pozor, abyste na žádnou část skřítka nestoupli nebo neupadli, když údivem
omdlíte – mají roztodivné tvary těl a
někdy může být skřítek doslova cokoliv

Betlém z perníku

S novým pololetím přišla nový schůzková hra.
Jmenuje se Tajemství lesa a my jsme zvědaví, co
nám přinese. Cílem hry je mít na konci června co
nejkrásnější les. První schůzku jsme si vybrali,
který budeme pěstovat. Podle toho do něj také
budeme sázet stromy. Namalovali jsme si lesní
podloží a vyvěsili ho na nástěnku. Začali jsme
téma „strom“. Povídali jsme si o stromových patrech, pomocí hry vysvětlili, co se v jakých
ročních obdobích se stromem děje a zahráli hru
život stromu, kde jsme prošli od kupování semínek po přesazování, hnojení až po vzrostlý
strom.

✔ pokud o to skřítek stojí, představte se mu.
Jestli se vám na oplátku nepředstaví,
může to být proto, že žádné jméno dosud
nemá – pomozte mu jej vymyslet!

✔ Nechte se klidně pozvat na oběd, výlet
nebo skřítkovi s něčím pomozte – jsou
hodní a takhle je nejlépe poznáte

✔ měli jste štěstí, tak si ho užijte a dobře se
bavte!!!

Hra: život stromu

Mates
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Hřibáč bukový
Je statný skřítek, který má podobu houby, aby
byl v lese méně nápadný. Je to však jen vnější
podoba – může se volně pohybovat a je velmi
čilý. V lese zastává úlohu hospodáře a stará se o
to, aby stromy a rostliny dobře prospívaly. Ze
všech sil se snaží uklidit různé smetí odhozené
lidmi.

Ryšavěnka veveří
Je jedna z našich nejmenších rusalek lesních. Dosahuje pouze velikosti průměrné veverky. S těmi
také sdílí jejich životní prostor. Je zvláštní tím,
že tančí ve dne, a to ještě na vrcholcích stromů,
nikoliv na zemi. Proto je také méně známá než
ostatní rusalky našich lesů. Má ráda slunce, ale
ani mírný déšť ji nevadí.

Divoženka mutant
Její existence je pravděpodobně následkem svedení některé z lesních víl nebo rusalek
člověkem. Postavy je kredenciózní, povahy veselé a společenské. Snáší se dobře s ostatními
rusalkami a obyvateli lesa. Živí se tím, co les dá,
ale neváhá si přivlastnit i zásoby turistů. Protože
není nijak plachá, je častým hostem u táboráků,
Divoženka mutant

Modráček choholouš
V našich podmínkách se vyskytuje jen zřídka. Je
to drobný elf velikosti skřivánka. Jako on se třepotá v horkých dnech a teplých nocích nad
polem, loukou, nebo hladinou jezírek. Je velmi
jemný a proto se pečlivě vyhýbá dešti, vyhledává sušší polohy. Rozpětí křídel mívá až 10 cm.
Nejčastěji je ho možné pozorovat v průběhu měsíce července a srpna. Na zimu se stěhuje hlou-
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běji do lesa, nebo odlétá do teplých krajů. S
prvním sněhem ho venku určitě nepotkáte.

Koukač listnatý
O tvaru a objemu těla Koukače toho moc nevíme: je totiž neustále zalezlý v dutině stromu, a
my můžeme náhodně spatřit pouze jeho oči v
šeru rozpraskaného kmene. Z toho vyplývá, že
Koukač ke svému životu potřebuje prastaré
stromy s dutinami v kmeni, oblíbil si lípy, břízy,
duby a buky.

Pramínková víla
Je bytost velice jemná, prchavá a neskonale
krásná. Má ráda čistou pramenitou vodu, kterou
se také živí. Proto bydlí v blízkosti pramenů a
studánek, o které se zároveň pečlivě stará. Vybírá z nich spadané listí nebo větvičky a v případě potřeby uvolňuje pramínku zatarasenou
cestu. Je příjemně namodralá a za slunečních dní
se krásně třpytí.

Bluďák obludný
Patří podobně jako Bludný kořen k větším
strašidlům. Potkáme ho především v horských
oblastech a to bez ohledu na to, v jakém stavu
jsou. Bluďákovi je to jedno, protože svým životem se zcela liší od ostatních bytostí. Z těchto
důvodů není prozatím zjištěno, čím a jak se živí.
Jeho přítomnost se projevuje tím, že náhodní turisté, ale i lesní zvěř, dlouho bloudí kolem něj.
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Pokud ovšem Bluďák bdí, jestliže totiž spí, neliší
se od ostatních balvanů.

Přísady pro 4 osoby:

✔ 1 kg brambor
✔ 1 lžíce kmínu
✔ 125 ml kysané smetady
✔ 300 g točeného salámu
✔ 1 lžíce hladké mouky
✔ 2 ks cibule
✔ 2 lžíce sladké papriky
✔ 100 ml oleje

Tulácká kuchařka
Buřtguláš
Tradiční tulácké i trampské jídlo, které se poslední dobou vytratilo z našeho jídelníčku.
Dlouho jsme ho na výpravě nedělali. Naposledy
byl snad na táboře. No co, snad se k němu brzy
vrátíme. Je totiž jednoduchý a rychlý. Jediná nevýhoda vaření buřtguláše je, že obsahuje brambory a ty jsou do batohu těžké.
Tak tady máte recept, doma si ho můžete udělat
raz dva.

Postup:
Cibule oloupeme a nasekáme najemno. Brambory oškrábeme a nakrájíme na kostičky. Točený
salám oloupeme, podélně rozkrojíme a nakrájíme na půl kolečka. Na oleji zesklovatíme cibuli,
přidáme brambory, koření, sůl a chvíli restujeme. Pak vše podlijeme vodou a vaříme téměř
doměkka. Hladkou mouku si rozkvedláme ve
smetaně a nalijeme k poloměkkým bramborám.
Když vše začne bublat, přidáme točený salám a
povaříme.
Mates
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✔ Dvacet tuláckých zkušených i nezkušených lyžařů o víkendu brázdilo sjezdovky v Černé Říčce. Jezdili jsme, padali
jsme a to nás bavilo!

✔ Začali jsme hrát novou schůzkovou hru
Tajemství lesa.

✔ Na únorové jednodence do Prokopského
údolí jsme odlévali stopy, hledali kešky a
prozkoumávali místní krajinu. Ušli jsme
asi 6 km a i nejmenší to zvládli s přehledem.
Vaření na ohni

Letem světem

✔ Na schůzce jsme psali první toustík. Většina lidí měla nadpoloviční počet bodů. Někteří dokonce 100%

✔ V sobotu 14. března jsme se vydali po
stopách praotce Čecha a vystoupali na
horu Říp. Pokochali se nádhernými výhledy a dlouho sledovali autíčka na ovládání,
kterých tu brázdilo terén asi třicet.

✔ Na Facebooku jsou informace vždy nejrychleji.
Přidejte
facebook.com/tulaci

si

nás

na

✔ Fotogalerie ze je kompletní na webu foto.beruna.cz/foto-tul

✔ Na Youtube je několik nových videí. Od

✔ Na jednodence v listopadu jsme navštívili
několik věží, prošli se Prahou a plnili úkoly do soutěže.

✔ Na třídenní výpravě jsme pomáhali skřítkovi Vláčkovi, hráli hry spojené se železnicí a navštívili zříceninu Pořešín. H

listopadové výpravy po březnovou
jednodenku. Videa jsou dostupná na
youtube.com/tulaci00malesice

Hádanky, úkoly

✔ Vánoční výprava do Nových Hradů je za

Tentokrát je na pořadu toustík ze schůzkové hry
Tajemství lesa. Děti ho zvládli docela dobře,
dokážete to i vy rodiče?

námi. Upekli jsme vánočku, ozdobili stromeček a rozdali dárečky.

Pokud nebudete něco vědět, stačí se dětí zeptat.
Jistě vám poradí :)

✔ Na Vánoční vločce jsme navštívili lomy
Malá a Velká Amerika, Čeřinka a Mexiko.
V klubovně jsme si poté zahráli novou hru
Dobble.
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přeci nechat tak prázdnou. Víc obrázků už se nehodí.

Toustík – les a stromy
1. Co je to les?

Tak co s tím? Občas se mi povede napsat krátký
úderný zajímavý článek, ale teď mi nejde nápad
do hlavy. No tak tenhle kousek vyplním alespoň
dlouhým vtipem :)

2. Vyjmenuj alespoň tři druhy lesa

Mates

3. Nakresli všechna stromová patra:
4. Co se dělá se stromem, aby vyrostl? (alespoň 3
věci)
5.Spoj strom a plod:
smrk
dub
buk
habr
broskvoň
borovice

broskev
šiška
šiška
bukvice
oříšek
žalud

Na tiskovou konferenci si policejní komisař pozval čtyři lidi z nemocnice kteří bourali na
jednostopém stroji. Přijde k prvnímu který má
sádru na ruce a noze, a ptá se ho: "Tak co jste Vy
dělal?". A on: "Já jel na Suzuki 150km/h a položil
sem to v zatáčce." Komisař: "No vidíte první
blázen".
Komisař jde k dalšímu, ten má obě nohy i ruce
zasádrované, a ptá se ho: "Tak co se stalo Vám?"
Ten druhý na to: "Já jel na Hondě 200km/h a
položil sem to v té samé zatáčce". Komisař:
"Tady to je důkaz dalšího šílence."
Komisař jde ke třetímu a ptá se: "A co jste vyváděl Vy?" On na to: "Já jel na Kawasaki 250km/h
a položil to v té samé zatáčce jako oni dva přede
mnou." Komisař: "To je další magor."
A jde k poslednímu kterej je celej zasádrovanej a
koukájí mu jen oči a pusa. Ptá se ho: "Vy jste musel jet nejrychleji, tak jak se to stalo Vám?." On
na to naštvaně: "Já jel na Babetě, předjela mě Suzuki, Honda a Kawasaki... Já myslel že stojim tak
sem vysedl.

Zas zbylo místo
Tohle prostě nesnáším. Semtamník už je hotový.
Všechny texty jsem dopsal a vložil do předpřipravené šablony. Nyní mi zbývá poslední půlstrana volného místa. Ale co s ní? Nemůžu ji

Odlévání stop
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Odkud jsme čerpali informace?
http://karate-lions.cz/
http://blog.gamisport.cz/
http://www.aldebaran.cz/
http://wikipedia.org
http://omalovanky-zde.cz
http://www.motorkari.cz/

TULÁCKÝ SEMTAMNÍK č.61
(Aprílové počasí)
Vydán jako 91. publikace, oddílového nakladatelství NAKOLENĚ. Neprodejný materiál pro potřebu členů a přátel
oddílu TULÁCI, duben 2015, vydání prvé
Tisk v počtu 30 ks na recyklovaném papíře. Prošlo jazykovou kontrolou, přesto se za případné chyby omlouváme.

Kontakt na oddíl (působí v Praze 10):
Klára Adámková, 728 734 009, oddil@tulaci.eu
Vše je též na http://oddil.tulaci.eu

Logo celoročky na kostičkovaném papíře

Podporují nás Mladí ochránci přírody
emop.cz + estudanky.eu + ekosouteze.cz

Semtamník je taky Tvůj !
Tak neváhej a piš, zkoušej to, troufej si, navrhuj,
kresli, básni, vymýšlej hádanky, zkrátka tvoř a dej
nám o tom vědět! Cokoliv, co neurazí, neublíží, potěší a pobaví, může se objevit na těchto stránkách.
Uzávěrka dalšího čísla bude na ve středu 30. června
2015, do té doby můžete plnit schránku
semtam@tulaci.eu, hromadou příběhů, článků, obrázků a zajímavostí.

Výhled na Velkou Ameriku
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Víte, že tisk na recyklovaný papír je jednoduchý a šetří přírodu? Uvažujte o něm také.
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