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Podzimky v Železné Rudě 
Šumava v okolí Železné Rudy 

(na české i na německé straně) je 
opravdu moc hezká, přesvědčili 
jsme se o tom na letošních 
podzimkách. 

Bydleli jsme v nenápadném 
penzionu přímo v Železné Rudě. 
Byl pro nás úplně šitý na míru, i 
když vedoucí museli spát na půdě, 
vlastní pokoj měla i malá Justýnka 

s Lukášem a Olinou. 
Na výletech jsme byli u Černého jezera, část z nás i u Čertova. 

Kdo měl cestovní pas a troufal si vytáhnout paty z Čech, byl až u 
Velkého Javoru v Německu. 

V pondělí jsme zažili zvláštní 
den. Byli jsme „na návštěvě u Bucketů“. Museli jsme 
hledat peníze, a pak za ně kupovat skromnou stravu, 
jelikož Bucketovi byli chudí. Také jsme museli celý den 
pečovat o staré dědečky a babičky, kteří chvíli co chvíli 
potřebovali něco podat, přečíst nebo nakrmit. Byl to 
perný den, jak pro maminky, tatínky a Karlíky, tak pro 
samotné prarodiče. 

Přestože počasí bylo střídavé - spíš zima, jsme si přes 
podzimní prázdniny odpočinuli od školy a načerpali zase 
trochu síly z přírody. 
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Výlet do severního KřivoklátskaVýlet do severního KřivoklátskaVýlet do severního KřivoklátskaVýlet do severního Křivoklátska    
• SRAZ: v sobotu 22.11. v v v v    8888::::15151515 hod. hod. hod. hod. na Dejvické v podchodu, za eskalátory (vlak jede v 8:41 

z Prahy-Dejvic) 
• S SEBOU:  pití a jídlo (v poledne by mohl být oheň), OV-osobní věci, pláštěnku, teplé oblečení 

a pevné boty, 80 Kč 
• NÁVRAT: v 1v 1v 1v 18888:1:1:1:10000 hod. hod. hod. hod. zpět na Dejvickou 

Manka 

Zima je tady – vzhůru do triček! 
Nebojte, není to žádná otužilecká akce. Jen chci připomenout, že oddílové tričko je 

sice „tričko“, ale ne vždycky se jako tričko nosí. V zimě, když máme na sobě mikinu a 
svetr, si pod ně můžeme vzít tričko jakékoliv, protože stejně není vidět. Ale smyslem 
oddílového trička, které je naším oddílovým krojem, přece je, aby vidět bylo! Proto ho 
nenoste pod oblečením místo normálního trička, ale navrch, přes mikinu nebo svetr. 

občasník 
turistického oddílu 
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Máte-li na sobě ještě bundu, vemte si tričko hned pod ní. Oddílovým tričkem dáváme 
najevo, že k sobě patříme, že nás něco spojuje, že nejsme banda vřískajících dětí na 
školním výletě (i když někteří… viď, Lachtane?). Že jsme prostě v něčem jiní a že to 
víme – a to je dobře. 

Celoroční bodování 
Uplynul druhý měsíc celoročního bodování a takhle vypadají vaše výsledky: 

ŘÍJEN 
PÍĎALKY UMPALUMPOVÉ KOSATKY 

1.  Cyrda 156       
2. Maky 145       

      3. Berenika 133 
      4. Bára 131 
   5. Vojta 130    

6. Špagát 125        
7. Manka 122       

   8.-10. Klára 121    
      8.-10. Kuba 121 
      8.-10. Markétka 121 
   11.-12. Péťa 116    
   11.-12. Matěj 116    
   13. Honza 114    

14. Terka 111       
      15. Lachtan 100 
   16. Jirka 99    

17. Marek 95       
18. Inka 76       

   19. Terezka 75    
      20. Míša 62 
   21. Lukáš 55    

V říjnu proběhly dvě výpravy – družinová akce na začátku měsíce a podzimky na jeho 
konci – a ti, kdo na nich byli, získali jako vždy hodně bodů. 

Prémiové body mají: Cyril a Špagát (+20) a Marek (+10) za práce v klubovně, Cyril 
(+15) a Maky (+20) za zápis do kroniky. Bohužel byly i první mínus body: Jirka, Matěj 
a Honza (-10) a Marek (-20) za problémy na podzimkách. 

Sladká soutěž Wonkovy čokoládovny 
5 prémiových bodů do celoročního bodování za každou správnou odpověď! 
Originální Wonkova čokoláda pro jednoho vylosovaného šťastlivce! 

Druhá soutěžní otázka: 
Jak se jmenují prarodiče Karlíka Bucketa? Vyjmenujte všechny. 

Odpovědi odevzdávejte do úterý 9. prosince 19:00 hod. do krabice v klubovně. 

 

Bonbónky zBonbónky zBonbónky zBonbónky z    Karlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových Varů    
fakt nezávislé a dokonale seriózní   zprávy z vašeho města

Mazaný brigádník 
ŠOKUJÍCÍ • Student Cyril, který si 
v městské čistírně přivydělává jako 
brigádník, oklamal dvě nevinné slečny, které 
si přišly nechat vyčistit oděvy. Předstíral úraz a donutil 
tak ony ubohé dámy (Maky z Paky a tajemnou Theresii), 
aby všechno prádlo vyčistily za něj! 

Kus Zlatého kupónu nalezen! 
SENZACE • Fialka Garderóbová, 
přebornice ve žvýkání, nalezla ve své 
Wonkově čokoládě část Zlatého kupónu! 

Jak nám sdělila její matka (držitelka mnoha ocenění 
ze soutěží mažoretek), její dcera je úžasná a proto 
nemůže být pochyb, že si kupón opravdu zaslouží. 


