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Když první tání cestu sněhu zkříží 
a nad ledem se voda objeví, 

voňavá zem se sněhem tiše plíží, 
tak nějak líp si balím, proč, bůhví. 

REF: Přišel čas slunce, zrození a tratí, 
na kterejch potkáš kluky ze všech stran, 

Hubenej Joe, Čahoun se ti vrátí, 
oživne kemp, jaro, vítej k nám.

Hubenej Joe, Čára, Ušoun se ti vrátí, 
oživne kemp, jaro, vítej k nám.

Kdo ví, jak voní země, když se budí, 
pocit má vždy, jak zrodil by se sám, 

jaro je lék na řeči, co nás nudí, 
na lidi, co chtěj' zkazit život nám. 

REF: Přišel čas...

Zmrznout by měla, kéž by se tak stalo, 
srdce těch pánů, co je jim vše fuk, 
pak bych měl naději, že i příští jaro 

bude má země zdravá jako buk. 

REF: Přišel čas...
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Putování Narnií

Celé jaro nás čeká putování po Narnii, 
souboje s různými příšerami, hledání 
kartiček síly, nalodění na pramice a 
putování po vodě. Budeme pokračovat i 
v získávání Tůček a stavbě lodi. Ty 
nejlepší z vás pak na závěrečném 
táboráku čeká odměna za celoroční úsilí.  
 Jaro sice ještě stále nepři-chází, ale 
již příští týden plánujeme první letošní 
přespání na Orlím hnízdě. V květnu nás 
čeká dvoudenní výlet někam kousek dál. 
Popojedeme vlakem a objevíme další 
zatím nám neznámé kraje. A pak v 
červnu tradiční voda. Do té doby ovšem 
musíme zalepit pramice , abychom se 
nestali trosečníky uprostřed řeky. 
  Tak šťastnou cestu.
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KDYBY TADY BYLA TAKOVÁ PANENKA

1. |:Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla:|
|:která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla:|

2. |:Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti:|
|:ty by jsi mně musel kolíbku dělati, do dřeva netíti:|

3. |:Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti:|
|:ty bys mně musela košiličku šíti bez jahly a nití:|

4. |:Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jahly a nití:|
|:ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši:|

5. |:Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši:|
|:lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu:|



HLAD  JE  NEJLEPŠÍ  KUCHAŘ 

Jedním s oblíbených jídel na výletě je konzerva fazolí. Je to rychle 
ohřáté, chutné, syté a v noci i zahřeje. Pro větší gurmány mám 
připravenou malé vylepšení, které určitě potěší mlsné jazýčky.

MASO A FAZOLE: 

Co potřebuješ k přípravě:

1 plechovku fazolí v tomatě 
nebo plechovku červených fazolí a plechovky nakrájených rajčat 

se šťávou 
1 nakrájenou cibuly
hovězí nebi kuřecí maso (množství podle hladu)
sůl, sladkou papriku nebo jiné oblíbené koření

Než vyrazíš z domova: Do velkého sáčku ulož  fazole, cibuli, na 
kostky nakrájené maso, koření a důkladně  promíchej. Pro každou 
porci připrav na stůl alobal 30x30 cm, okraje ohni nahoru a 
promíchanou směs rozděl na jednotlivé folie. Z každé folie udělej 
balíček tak, že protilehlé strany přiložíš k sobě a okraje pečlivě 
několikrát složíš přes sebe, aby se spoj uzavřel. Balíček pak zabal 
ještě do jednoho alobalu a vlož do plastového sáčku. 

Na tábořišti: Vyjmi balíčky z plastových sáčků a ohřívej: Nad 
ohněm. Když oheň vytvoří dostatek žhavých uhlíků, odsuň hořící 
dřeva stranou a polož balíček na uhlíky. Po 20-30 min je jídlo 
hotové. Na grilu. Pokud je na tábořišti grilovací mřížka, můžeš 
balíček položit na ní a ohřívat nad plameny opět 20-30 min. 

Dobrou chuť.

Vaříme na výletě



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK 

Rok se sešel s rokem 
a opět se blíží čas 
letních prázdnin a s 
nimi náš tradiční tábor 
na louce u Rosovic. 

Letos jsme opět zvolili 
červencový termín a 
to od 6. do 20. 
července. V této době  
jsou noci teplé a 

krátké a celkově i počasí bývá příznivé pro táboření v přírodě. 
Tématem letošního tábora bude putování po Narnii Plavba Jitřního 
poutníka. Čeká nás spousta překvapení a celodenních her. Bohužel 
omezená kapacita tábora nám nedovoluje vzít sebou všechny 
tuláky. Kritériem pro přihlášení na tábor je umístění v bodování. 
Proto prosíme všechny rodiče, kteří již vědí, že se jejich děti 
nebudou moci tábora účastnit z různých důvodů, aby nám to 
oznámili. Umožní tak přihlášení náhradníka. 
Přihláška na tábor je přiložena k tomuto číslu Tuláckého zápisníku, 
případně je ji možné stáhnout na našich stránkách. Prosíme o její 
odevzdání do konce dubna. Pro rodiče tuláků, kteří pojedou na 
tábor poprvé připravujeme informativní schůzku 3.5. na klubovně po 
tulácké schůzce.     
                                                                                      Zdeněk tel:604 286 812 

Petr tel:607 224 162

letní tábor narnia



KRONIKY Z VÝLETU NA ČMELÁKA  

        Pátek.Ráno v 8.33 jsme vyjeli z Řevnic do Prahy. Přestoupili jsme na rychlík a jeli 
přibližně 2 hodiny.Další přestup nás čekal v  Tanvaldu na lokálku.Tou jsme jeli 1 
hodinu.Potom jsme se dopravovali opět lokálkou 16 minut.Nakonec (a naposledy) jsme 
zase jeli lokálkou až do Josefova Dolu. Tam jsme vystoupili a šli 3 km směr chata Čmelák. 
Nahoru jsme dorazili po 3,5 hodinách. V chatě byla zima a my si nejdříve řekli pravidla 
chaty. Nasvačili jsme se (hodně) a rozdělali oheň. Šli jsme ven hrát eskymáckou honičku a 
hutututu. Hráli jsme BANG, navečeřeli se a šli na kutě.
Sobota. Vstávali jsme mezi 6.00 a 7.15. Prvních pět (co vstali) muselo jít rozdělat oheň, a 
to se jim nepovedlo (protože měli moc tlusté třísky). Tak museli rozdělat oheň Petr a Vojta. 
Když jsme se nasnídali, vedoucí nám řekli, že budeme hrát celodenní hru proti času o 
kartičky Aslanů a Koníků. Nejdříve jsme si museli postavit bunkry, dát do nich kartičky těch 
Aslanů a pokoušet se je navzájem sebrat. Když jsme dohráli, šli jsme se naobědvat 
výborné jarní polévky. Potom jsme začali hrát hru. Úkol pro všechny byl, že jsme museli 
dojít k protržené přehradě. Tam jsme našli kartičky. Když jsme se vraceli, tak se jeden člen 
výpravy ztratil. Čtyři dobrovolníci ho šli hledat, ale naštěstí nebyl daleko. Potom jsme hráli 
tu hru až do 21.15. Nakonec jsme nad časem vyhráli. Pak jsme si dali buřtguláš a šli spát.
Neděle. Vstali jsme o hodinu později (protože se posouval čas) a konečně se povedl 
rozdělat oheň těm prvním pěti. Uvařili jsme čaj a párky k snídani. Potom jsme se rozdělili 
na úklidové čety a uklidili chalupu. Vyšli jsme na nádraží okolo 11.00. Měli jsme málo času, 
ale stihli jsme to. Ve vlaku jsme hráli Městečko Palarmo a BANG. Domů jsme dojeli 
v 17.23.
                                                                             Výlet se mi líbil. Spéla

První den jsme vyrazili z Řevnic vlakem v 8.30. Když jsme dorazili do Josefova dolu v 
Jizerských horách, tak jsme naložili oběd na UFO a šli nahoru. Po cestě jsme se filmovali 
kamerou na čelo. Když jsme dorazili do chaty, tak jsme se začali vybalovat a šli ven. 
Venku jsme hráli hru na Eskymáky a Hutututu. Kluci vyzvali holky na koulovačku v 
bunkrech. Proto jsme začali se stavbou bunkrů. Pak jsme se šli najíst. Po jídle jsme si 
zahráli Bang. A vyhráli banditi. Večer byla bojovka pro odvážné, kteří vyrazili po svíčkách. 
Zdeňkovi museli říct nějaké tajné slovo, které ostatní nevěděli. Odvážní tajné slovo našli 
ve sklepě. Po hře Městečko Palermo jsme šli spát.
Druhý den jsme dokončili stavbu bunkrů a rozdělili jsme se na čtyři týmy i s vedoucími. 
Začali jsme se koulovat. První hru vyhrála skupina Veverky a Adama. Druhá hra neplatila, 
protože se podvádělo. Potom nám Petr ukázal hru Proti času, kde jsme hráli my všichni 
proti jednomu času. Hra spočívala v tom, že jsme měli otáčet různé karty a tím získat sílu 
nebo rychlost nebo čas. Důležité přitom bylo, aby si všichni pomáhali a naučili se 
spolupracovat. Hru jsme hráli až do večera a pak jsme rychle usínali.



KRONIKY Z VÝLETU NA ČMELÁKA

Třetí den jsme ráno uklidili chatu, naštípali dříví a zahrabali žluté stopy ve sněhu. Potom 
jsme vyrazili dolů na nádraží. Ve vlaku jsme měli občerstvení a Petr na chleby kreslil různé 
věci. V Praze někteří z nás umírali žízní. Na nádraží v Řevnicích jsme si rozdali 
přebytečné jídlo a šli domů. Výlet se nám moc líbil.

                               Toto napsal Heinz    
 

První den jsme ostatní Tuláky, kteří vyrazili vlakem, stíhali autem až do Turnova, kde se 
nám je podařilo dohonit. Když jsme potom jeli společně vlakem do Josefova dolu v 
Jizerských horách, hráli jsme na kytaru a zpívali písničky. Když jsme dorazili do Josefova 
dolu, připravili jsme se na dlouhou cestu a vyrazili jsme na Čmeláka. Po cestě jsme s 
Kubou našli noru od jezevce. Veverka to filmovala. Když jsme dorazili do chaty Čmelák, 
tak jsme se začali vybalovat a šli jsme ven. Venku jsme hráli hru na Eskymáky a Hutututu. 
Kluci vyzvali holky na koulovačku v bunkrech. Ale Petr říkal, že si ji zahrajeme až později. 
Začali jsme se chysta. Když už se stmívalo, tak jsme šli dovnitř a dali jsme si večeři. Po 
jídle se někteří z nás přihlásili na bojovku. Ti kteří nechtěli, usínali anebo hráli Městečko 
Palermo. Bojovka vedla po svíčkách. Zdeňkovi museli říct slovo, které bylo Orion. 

Druhý den jsme šli na snídani, kde jsme se domluvili, že budeme hrát koulovačku. Když 
kluci dostavěli bunkr a holky taky, tak Bráchu s Adamem zařadili mezi holky, které vyhrály. 
Pak nám Zdeněk s Petrem rozdali kartičky, které jsme mohli využít na hru Proti času. 
Uložili jsme je potom do bezpečného místa a potom začla koulovačka. Koulovačku vyhrál 
tým Adama a Veverky. Ti měli každý dvě kartičky. Když jsme byli zkoulovaní a byla nám 
zima až na kost, šli jsme se ohřát do chaty. Potom nám Petr a Zdeněk ukázali hru Proti 
času. Vysvětlili nám, jak se hraje. Hra spočívala v tom, že kartičky, které jsme vyhráli na 
koulovačce, jsme využili jako sílu proti času. Síla byla na to, abychom mohli porazit 
příšery, které byly na černém políčku. Byl tam úkol, že jsme museli dojít k potoku. Cestou 
byly vysoké zdi, na kterých jsme skákali dolů. Když jsme došli k potoku, Mortis začala 
počítat do osmi. Když jsme se snažil schovat, skočil jsem do díry, která mě strhla na kru 
na potoku. Potom jsme zmáčený došel na Čmeláka a tam jsme se ohřáli. Hru Proti času 
jsme hráli celé odpoledne a večer. Nakonec jsme zvítěyili nad časem. A rychle jsme usnuli.

Třetí den jsme ráno uklidili chatu, naštípali dříví a umyli nádobí a zahrabali žluté stopy ve 
sněhu. Potom jsme vyrazili dolů na nádraží. Ve vlaku jsme hráli písničky na kytaru a měli 
jsme občerstvení a Petr na chleby kreslil různé věci. V Praze někteří z nás umírali žízní. 
Na nádraží v Řevnicích jsme udělali dražbu jídla, které jsme nesnědli.

                                         Napsal   Brácha


