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Severní vítr

Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou
Jsem chudý, jsem sláb a nemocen

Hlava mě pálí a v modravé dáli
Se leskne a třpytí můj sen

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí
Tam zbytečně budeš mi psát

Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
Já nechám si tisíc krát zdát

Ref:     Severní vítr je krutý, 
počítej lásko má s tím

k nohám ti dám zlaté pruty
nebo se vůbec nevrátím

Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem
Už slyším je výt blíž a blíž

už mají mou stopu, už větří že kopu
svůj hrob a že stloukám si kříž

Zde leží ten blázen, chtěl vilu, chtěl bazén
A opustil tvou krásnou tvář

Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek
Nad hrobem polární zář
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Kdesi na severu 
se nachází 

legendární jezero 
plné ryzího zlata 

a čeká na své 
objevitele.

Zlatá horečka
PODZIMNÍ AKCE

 TULÁKŮ

9.9. 2011    PRVNÍ PODZIMNÍ 
SCHŮZKA NA KLUBOVNĚ
Sraz jako obyvkle v 17.00
u klubovny za vodou. 

16.9. 2011 SCHŮZKA U 
KLUBOVNY (NALODÍME SE)

23.9.2011 SCHŮZKA V LESE                                      
PRO ZÁJEMNCE S PŘESPÁNÍM

24.9. 2011 VÝLET

30.9. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

7.10. 2011 SCHŮZKA V LESE

14.10 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

21.10. 2011 SCHŮZKA V LESE                                      
PRO ZÁJEMNCE S PŘESPÁNÍM

Pojďťe s námi na daleký sever. 

Víme, kde je mí$o plné zlata a 

čeká  na odvážné zlatokopy.

 Petr a Zdeněk

číslo první www.tulaci.czZLATO OBJEVENO NA ALJAŠCE

http://www.tulaci.cz
http://www.tulaci.cz
http://www.tulaci.cz
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 22.10.2011 VÝLET

3.11. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

11.11. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

17.-19.11. 2011 TŘÍDENNÍ VÝLET 
NA DALEKÝ SEVER

25.11. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

2.12. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

9.12. 2011 SCHŮZKA V 
KLUBOVNĚ

17.12. 2011 VÁNOČNÍ VÝLET

Zlatá horečka

V příštích měsících se společně 
vydáme ve stopách zlatokopů na 
Aljašku. Znovu prožijeme malá i 
velká dobrodružství, jež potkala
v divočině mnohé tuláky, kteří se 
vydali hledat tajemný lesklý kov na 
daleký sever. Zlatá horečka je 
nejen velká hra, kterou nyní 
zahajujeme, ale i velká zkouška 
vaší povahy a zdatnosti. Vyzkoušíte 
svou odvahu, vytrvalost, houževna-
tost, sílu. Ale nebojte, společně vše 
zvládneme a cestou na naleziště 
zlata zažijeme určitě i spoustu le-
grace. Velká hra začíná a proto se 
do ní dejte všichni s chutí.



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK  PÍSNIČKA#  STRANA

,   |    | 

Bety Zlatokop

Já na plachtu svýho vozu jako každej jsem si psal,

Hrab a dři anebo umři a pak na západ se hnal,

Z plachty dávnou už jsou cáry, ale heslo platí  dál,

mně vítá Kalifornie tak kam bych pospíchal.

Ref: Bety vyndej z bedny soudek, rozžvejkám a spolknu špunt,

upíchnem se právě tady, v ruce žmoulám slibnej grunt.

Doufám, že to s nima zmáknu, vodcaď dál už nepudem,

navěky snad přece smůla nebude mým osudem.

Zarazíme první kolík, druhej támhle musí bejt,

za potok dej ty dva další, budeme v něm zlato mejt,

Jedu sehnat ňákej ouřad, Bety pojď mně obejmout,

Tebe přiklepli mi tenkrát, teď i dílec přiklepnou.

Ref: Bety vyndej z bedny......



HLAD  JE  NEJLEPŠÍ  KUCHAŘ#  STRANA

Při přípravě jídelníčku na výlet nesmíme zapomenout, že si 
všechno poneseme na zádech :-) 
Například jídelníček třídenního výletu: 

SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE

doma
připravené sendviče 
z domova, nakrájená 

zelenina, ovoce, 

trampský chléb s buřtem/
párkem

buchta z domova       
  chléb se sýrem/paštikou 

těstoviny s instatní 
omáčkou

z konzervy (fazole, maso, 
guláš,...) s chlebem

ovesná kaše polévka ze sáčku doma

Trampský chléb z nekynutého těsta: 
Doma do uzavíratelného plastového sáčku vlož  2 hrnky polohrubé mouky, 

4 lžičky kypřícího prášku, 50g másla (lze vynechat-máslo žlukne), 2 lžičky  
cukru a půl lžičky soli. Sáček uzavři a obsah promíchej až  vznikne měkká 
hmota. Na sáček pak napiš:”přidat půl hrnku vody”. 

Na tábořišti přilij půl hrnku vody a mačkej obsah dokud nevznikne těsto. 
Těsto pak vyndej a rozděl na 4 bochánky. Bochánky pak uválej dlaněmi, až 
vzniknou jitrnice tlusté 3-4 cm, ty obtoč kolem opékacího prutu. Po 10-20 min 
opékaní nad ohněm získá chléb zlatohnědou barvu a nakyne. Že je hotový,  
se pozná podle toho, že jde snadno sundat z prutu. 

Do těsta lze zabalit i párek “prasátka v županu” a to tak, že z těsta 
vyválíme placku silnou 0,5-1 cm do které zabalíme párek a opékáme nad 
ohněm 10-15 min až těsto hnědne a párek syčí. 

Vaříme na výletě
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Ahoj Tuláci. Letos zahajujeme 
28. tulácký rok. Schůzky budou 
jako vždy v pátek od 17 hod buď 
na klubovně za vodou nebo 
v lese pod házenou. Roční 
příspěvek na chod oddílu je 
300,- Kč. 
Na každý měsíc plánujeme 
aspoň jeden výlet, pokud to 
půjde i s možným přespáním. 
V listopadu bychom chtěli jet na 
třídenní výlet, kdy budeme nocovat v zapůjčené chatě. A na 
pololetní prázdniny plánujeme zimní tábor v tee-pee. Na něj 
ovšem pojedou jen ti nejzdatnější Tuláci.
 Podrobnosti o výletech a chodu oddílu budeme pravidelně  
uveřejňovat na webu www.tulaci.cz. Jsou zde uveřejněné i 
kontakty na nás.  

Zdeněk tel:604 286 812 
Petr tel:607 224 162

ODDÍL TULÁCI

http://www.tulaci.cz
http://www.tulaci.cz
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Seznam věcí na schůzky :

notýsek a tužku
uzlovačku 
KPZ
šátek
baterku ( až se začne šeřit )

Na sebe vhodné oblečení, 
kterému nebude vadit nějaká ta 
blátivá šmouha. 

Co si dát do KPZ ?

jmenovka s adresou
tužka a papírek
peníze ( desetikoruna a 
dvacetikoruna , příp. 
padesátikoruna )
spínací špendlík
jehla a nit
kousek provázku
náplast
konflík
lískový oříšek
březová kůra
 5 sirek a škrtátko
hřebíček

Seznam věcí na výlet: 

vhodné oblečení + pevná obuv  
spacák (+ kulich na spaní)                              
spodní prádlo a ponožky na 
spaní                                                                               
věci na převlečení (tričko, 
ponožky,...)                               
šátek                            
hygienické potřeby           
karimatku (nejlépe 
samonafukovací)                              
celtu - je v klubovně k půjčení, 
ešus + lžíce + hrneček          
KPZ, uzlovačka, nůž              
sirky                                   
baterka (nejlépe čelovka)                             
tulácký zápisník                     
lahev na vodu                             
jídlo podle délky výletu   

To všechno do dobrého 
batohu :-)
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Podzimní souhvězdí
Podzimní obloha je dost chudá, pozorujeme-li ji navečer. 

Můžeme ještě vidět Labuť, Orla a Lyru, ale dost nízko nad 
západním obzorem. Na severozápadě se rozkládá 
Herkules, Orion ještě nevyšel. Nad východním obzorem 
najdeme Býka a nápadná Kuřátka. Nízko nad severním 
obzorem je Velký vůz, který nikdy nezapadá. Dvojité W 
Kasiopeje máme téměř nad hlavou. 


