


Pejsek štěká...
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Příspěvky, příspěvky, 
příspěvky, už je to tu zas, 
přines prosím 400,- na 
celý rok nebo 200,- na půl 
roku. Díky. Haf.

Ach, ach tábor je fuč, ale 
byl moc pěknej. Snad sis 
ho užil stejně jako já. A že 
jsme vyčmuchali tu tu ra-
dovu ženu, to se opravdu 
povedlo. Čmuch. Haf.

Mikulda s lakroskou v 
ruce, přesněji v jen v ně-
kolika prstech, a snažící 
se hodit a chytit míček. 
Před akcí: „Jestli se mi 
tohle povede budu ďá-
belskej“.

Mžik a hotovo a Mikul-
da křičel na celé kolo: 
„Jsem ďábelskej, jsem 
ďábelskej!!!“   

Kdože to vyhrál loňský 
rok celoroční bodování? 
Eliška? Jak jste dopadli 
se dozvíte dále!

Haf haf haf!!!

Štěkám Mikuldovi a Ku-
bovi vše nejlepší!!!

Haf haf haf!!!

Vzpomínáte?
„Míšo, ten klacek máš 

z borovice?“ „Ne, ze 
země.“

David: Pepsikola, ta ti 
zvedne náladu! Delisa je 
nanic!

Áda: „Háňo, to by mělo 
jít za vláček.“ David: „Za 
vláček? Klidně za tram-
vaj!“

Mátě něco za tramvaj?



Co budeme dělat?
1. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
8. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. – 13. 9. Brigáda na Vápně a Ploučnici
15. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
18. 9. Čaj - batikování (16:00 - 19:00)
18. – 20. 9. Bobr Trophy
22. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
25. – 28. 9. Podzimní výprava
29. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)

Výpravy do konce roku
9. – 11. 10. 50km a Drakiáda
28. 10. – 1. 11. Podzimky
20. – 22. 11. Výprava
18. – 20. 12. Vánoční výprava
22. 12. - Vánoční schůzka

Seznam všech výprav bude v dalším čísle. Sledujte!

Prosíme
Pokud nebudete moci dorazit na schůzku či jinou 

akci dejte nám prosím vědět, ať víme, co se děje. Dě-
kujeme!

2





Šifrování
Tato šifra se jmenuje pavoučí síť a není nijak složitá. 
Najdeme si písmeno ze zprávy, kterou chceme za-
šifrovat, ve spodním obrázku a napíšeme místo něj 
jiná 2 písmena, která se nacházejí ve stejném sloupci 
nebo řádku.  Do sítě se ale vejde jen 24 písmen, takže 
musíme 3 vynechat, zpravidla to bývají CH, Q a W. 

Př.: Kozel = jl cz xy df gp
Tuhle zprávu si zkuste rozšifrovat sami: klefbh dkms 
uvmn efczacpsbh.
Na závěr jedna šifra pro luštitele za sladkou odmě-
nu: 
Hofgvxlkhgq lvjchvhgzlkf vcqhgkezg pvl jchkgk, av pv 
qtlkchfuvmv.  (m = m)
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Beskydy 2009, aneb jak balit chleba
Jak to všechno začalo - Sobota 8.8.

Dnešní den začal pro každého jinak, ale další dny 
snad spojí naše kroky i jiné činy. Já a Májka jsme se 
před osmou vzbudily nedaleko Slovenského ráje, za-
balily si věci, nasedly do auta a šupky směr Rožnov 
pod Radhoštěm.Cesta byla krátká a kolem půl třetí 
jsme se setkaly s ostatními v parku před Valašským 
muzeem v přírodě, kde se oni krmili obědem. Jak se 
tam dostali?

Kvítek
Tak tedy. Sešli jsme se kolem 8:10 na hlavní nádra-

ží. Tím „my“ myslím sebe, Míšu, Elišku a Pomeran-
če. Koupili jsme si velice výhodnou jízdenku a vydali 
se najít místo ve vlaku. Ještě než jsme vyjeli z Prahy, 
vytáhl Pomeranč karty. Rozhodli jsme se, že budeme 
hrát Texas Hold´em Poker.Během hry k nám náho-
dou přistoupila jedna moje spolužačka z gymplu, a 
protože ještě neměla jízdenku, nabídl jsem jí, že se 
může svézt na náš lístek. Dále cesta probíhala bez 
větších překvapení. Teda České dráhy nás příjemně 
překvapily, že jsme do Valašského Meziříčí dorazili 
včas, přestoupili na vlak do Rožnova pod Radhoštěm 
a došli ke skanzenu, kde jsme při svačině netrpělivě 
čekali na Májku a Lídu.

Petr













Celoroční bodování

Eliška  169
Májka  158
Pomeranč 146
Míša  138
Sára  129
Simča  113
Mikulda 112
Majda 100
Bára  94

Obi  91
David  83
Týna  67
Fanda 57
Bahňák 56
Kuba  36
Jenda  27
Štěpán 9
Skříťa  9
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Detektiv vypráví
aneb jak to bylo s Františkem S.

Ze dveří vyšel muž. Tvář mu rozjasnil klidný úsměv. 
Roztáhl ruce a cítil, jak svět kolem něj zpívá. Otočil se 
zpět a řekl svému hostiteli:

„Děkuji. Už tomu rozumím. Jsem vám zavázán do 
konce života.“

Muž se rozloučil a volným krokem zamířil domů. 
Pochopil svět.



Druhý muž se natáhl na pohovku. Byl unavený, 
opravdu unavený. Ale stálo to za to. Funguje to! Již u 
něj byli tři a každému to pomohlo. Teď musí promys-
let co dále. Má v ruce úžasný vynález s neuvěřitelnou 
silou. To je vždy nebezpečné. Někdo by to mohl vyu-
žít ve svůj prospěch a to nemůže dopustit. Musí rych-
le udělat několik věcí.

Každou sobotu se scházeli v hospodě tři nerozluční 
přátelé. On, vynálezce František S., nadšený fotograf 
Filip Fousek a odvážný Pepa Novák. Jako vždy probra-
li během chvíle poslední události jejich vesnice. Pak 
si začali povídat o světě, jeho minulosti a budoucnos-
ti. V tu chvíli jim František představil svůj plán. Filip i 
Pepa ani nedutali, když jim vysvětloval, co zjistil a co 
musí udělat. Svůj vynález musí co nejrychleji odnést 
na patentový úřad do Prahy. Bez váhání mu oba na-
bídli svou pomoc. U večeře si ujasnili podrobnosti, a 
když se loučili na náměstí, byli již dohodnuti.

Během neděle si každý zařídil, co potřeboval. Filip 
vyčistil svůj fotoaparát a přibalil několik filmů. Těšil 
se, že cestou vyfotí zajímavější věci než v jejich malé 
vesnici Vápno. Pepa musel obstarat dobytek a požá-
dat souseda, aby se mu o něj staral. A František? Ten 
strávil celou neděli sháněním léků. Trpěl vzácnou 
chorobou a musel si proto každý večer udělat zvlášt-
ní odvar.

V pondělí ráno se sešli na kraji vesnice, oblečeni do 
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nenápadných cestovních šatů. Krátce se podívali na 
mapu a zamířili ku Praze. Tedy směr Kostřice. Kráčeli 
pomalu krajinou, nespěchali. Užívali si krásnou pří-
rodu kolem, ticho, v kterém bylo slyšet pouze šustění 
listů. Filip se tu a tam zastavil a vyfotil si krajinu, kte-
rá ho okouzlila.

K večeru dorazili do Kostřice. Rozhodli se nerisko-
vat cestu v noci a ubytovali se v hostinci. Sedli si ke 
stolu a povídali si. Brzy si přisedlo několik místních 
a řeč se stočila k posledním událostem v Kostřici. 
František si šel hned po večeři lehnout, nebyl zvyk-
lý tolik chodit. Přeci jen strávil většinu svého života 
v knihách a přemyšlením v křesle. Filip našel kolegu 
fotografa a ponořil se s ním do vášnivé debaty. Vedle 
Pepy si pozdě večer přisedl nový příchozí. Jmenoval 
se Jakob Roubíček, prý obchodník. Vyprávěl o svých 
cestách po dalekých městech. Pepa už měl vypito ně-
kolik piv a rozvázal se mu jazyk. Prozradil mu, že míří 
s přáteli do Prahy patentovat Františkův vynález. Ob-
chodníka to zaujalo, živil se vším možným a třeba by 
se mu to mohlo hodit. Když Pepa usínal, už si ani ne-
pamatoval, že o vynálezu mluvil.

Úterní ráno byl obchodník pryč. Tři přátelé doplnili 
čutory s vodou a vyrazili na další cestu. Směr Jablo-
nec. Dnes je čekala delší cesta, šli rychleji a nezasta-
vovali se. Po poledni došli na křižovatku. Rozhlídli se 
a František vytáhl mapu. Z přemýšlení je vytrhl náhlý 
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hluk. Zaslechli za sebou praskání větví, kdosi ve spě-
chu rozhrnoval křoví. Otočili se...

Pokračování příšte...

Zelí
Ano - je to tu! 

Odhalení pravdy Františka S., Jany Březi-
nové i Filipa Fouska. 

Pepa Novák jako smutný hrdina,  
obchodník Roubíček a továrník Krupp 

jako darebáci k pohledání.

Březinovi a krize středního věku?

A co na to četník Malina a Anabel? 

Kontakty:
Tom (608 408 577)
Kvítek (724 264 148)
Zelí (603 478 299) 

Vydává T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz


