


Pejsek štěká...
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Vše nejlepší štěkám 
k narozeninám Bahňákovi, 
Filipovi, Májce a Obi!!! 
Haf vás ale je.

Bára: „Moje ségra je asi 
víc informovaná.“ Zelí: 
„Nebo víc zmatená.“ Da-
vid: „Nebo má roztržený 
kalhoty.“

Všichni připraveni na 
výpravu na MAMUTA ? 
Postele, bedýnky, nože, 
KáPéZetky, batohy?

Tak přineste přihlášky, 
zaplaťte a jedem!!

Jen musíme předtím na-
jít golema. Oleje máme 
habaděj, ale těch chodeb...

Bodování květen
1. Míša 33 
1. Májka 33 
2. Pomeranč 32 
3. Obi  31 
3. David 31 
4. Filip 28 
5. Sára 21 
5. Terka 21 
6. Skříťa 20 
6. Štěpán 20 
7. Kuba 19 

7. Bára 19 
7. Týna 19 
8. Jenda 16 
9. Simča 15 
9. Majda 15 
10. Mikulda 14 
11. Bahňák 13
11. Matyáš 13 
12. Jakub 9 
13. Dave 8 
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Co budeme dělat?
8. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00) 
15. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
18.-20. 6. Voda
22. 6. Oddílovka (16:30 - 20:00)
29. 6.  Oddílovka není, jen přineste bedýnky a 
postele (18:00-19:00)

1. - 21. 7. na MAMUTA !!!
Informace o táboře

Bedničky zabalené v igelitu a řádně svázané a po-
depsané postele doneste do klubovny v úterý 29.6. 
mezi 18:00 a 19:00.

Sebou k odjezdu: očkovací průkaz, bezinfekčnost (s 
datem 1.7.2010) a kartičku pojišťovny (originál), ně-
jaké malé penízky na osobní potřebu během tábora.

Dále s sebou do vlaku vezměte CDD, standardní 
VV2, tj. spacák a apod. s sebou do vlaku!

Na tábor se vyráží ve čtvrtek 1.7.2010. Sraz je v 
14:45 na Hl. nádraží.

Příjezd z tábora: ve středu 21.7.2010, sejdeme se 
v 17:20 u klubovny. Bedničky a postele budou v klu-
bovně připraveny k odvezení. Prosíme všechny, aby 
vše z klubovny v tento čas odvezli. Děkujeme.
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Adresa na tábor je:
jméno, tábor oddílu Vpřed
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - pí. Eichlerová
Strážiště 13
294 13 Mohelnice nad Jizerou
Neberte se s sebou žádné el. zařízení, včetně mobi-

lů (do týpí se nehodí, o vlhku a signálu ani nemluvím, 
navíc je ve Vápně tel. budka na mince), dále jakékoliv 
cennosti a zbytečnosti. Doporučený seznam:

1. spací pytel
2. deka - veliká
3. pruh igelitu 1 × 2 m
4. věci na spaní
5. 2× dlouhé kalhoty
6. 2× kraťasy
7. 1× košile, svetr
8. 6× tričko (nejlépe jednobarevná, batikovaná)
9. spodní prádlo
10. 2× vlněné ponožky
11. 10× tenké ponožky
12. nepromokavá bunda
13. kožené boty + tenisky
14. plavky
15. kapesníky + šátek
16. hygienické potřeby
      (mýdlo,ručník,kartáček,krém, toal. papír atd.)
17. ešus (stačí 1 díl!), lžíce, nůž, hrneček
 (nejlépe porcelánový)
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18. sekera (výborně nasazená)
19. 2 × utěrky na nádobí (už se nevrátí)
20. zápisník, tužka, papíry, adresy, známky
21. baterka + svíčky (minimálně 5)
22. parfleše a pytlíčky na vyzdobení týpka
23. láhev na vodu (1 – 1,5 l)
24. uzlovačka
25. KPZ + šitíčko
26. mýdlo na praní (pokud nejsi špindíra)
27. baťoh na puťák – půjdeme na výlet
28. zpěvníček, hudební nástroje
29. lakroska
30. repelent proti klíšťatům (ne ve spreji!!)
31. opalovací krém
32. BEDNIČKA
33. PROUTĚNÁ POSTEL

Oddílové hry 
28.-30.6

Vyjíždíme vlakem z nádraží směr Plešivec a mod-
líme se, aby počasí vydrželo a nepršelo. Naše přání 
ale není vyslyšeno, a tak zahajujeme boj o Štítek tá-
borníčka v nádražní čekárně, schovaní před deštěm, 
pojídáním rohlíku na čas. Do her jsme letos zařadili i 
vedoucího, který se před počátkem každé disciplíny 
vylosoval. Že pravděpodobnost nefunguje se zde pro-



jevilo velice zřejmě, někteří šli hned pětkrát, zatímco 
jiní sotva jednou :-) 

Liják se mírnil a my vyrazili na tábořiště ke Sma-
ragdovému jezírku. Cestou jsme někteří vyzkoušeli 
zaručenou zkratku a na tábořiště tak dorazili asi ho-
dinu po ostatních... V lese hold vypadá spousta cest 
podobně. Večer rozděláváme oheň a po teplé večeři 
uléháme pod plachtičky chráněni před dalším deš-
těm. 

Prší skoro celou noc, ale ráno už je obloha úplně 
modrá. Po snídani pokračujeme v klání vzporem na 
jedné ruce, spojováním čísel podle zrcadla a fouká-
ním rakety. Pořadí se každou chvíli měnilo. Křížovka 
s doplňováním rostlin byla docela problém, zapalo-
vání svíček už méně. Během celého průběhu jsme 
vyhlásili soutěž v nošení věcí z batohu na povel. A na 
večer si soutěžící měli připravit vlastní text na melo-
dii písničky Rána v trávě, hodnotila se kvalita textu 
a převedení. Poznávání čísel po hmatu dalo také ně-
kterým pořádně zabrat, ale Setonův běh a azimuťák 
zvládli všichni na jedničku. Před večeří jdeme ještě 
pro vodu, zatímco družina nejmenších si připravuje 
klacíky na noční disciplínu. Po setmění přijímáme 
zprávu z druhé strany jezírka v Morseovce a jdeme 
na kutě.

Ráno soutěžíme v šermování poslepu a boj završu-
jeme tradičně Epikurovým poselstvím. Po napínavém 
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Rozhovor s vítězem

Pejsek: Jaký to je pocit vyhrát oddílové hry?

Májka: Dobrý. Povznášející. Ale lepší by bylo, kdyby 
to povznášelo batoh.

Pejsek: Jaká disciplína byla nejtěžší?

Májka: Nejhorší byl epikuráč (Májka byla pátá, pozn. 
redakce). Ten se mi nepovedl. Ale předloni jsme ho vy-
hrála - to jak jsme běhali v dešti a měli sešity v bundě.

Pejsek: Jaká disciplína byla nejoriginálnější ?

Májka: Šerm se šátky poslepu. A raketa.

Pejsek: Jakou disciplínu bys chtěla příští rok, jaká 
disciplína ti chyběla?

Májka: Vím, která mi nechyběla. Šachový kůň. A chy-
běla mi nějaká opravdu vodní.

boji zvítězila Májka a my se vydali na vlak přes Ple-
šivec, kde jsme poobědvali a pokochali se krásným 
výhledem. 

1.       Májka
2.       Pomeranč
3.       Míša
4.       Filip
5.       David
6.       Obi
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Vpřeďáci do kopce se drápou,
že nemůžou vzlykají.
Při přestávce na vrcholku
únavou padají

1. refrén:
Májka už únavou zívá,
všichni už chtějí jít spát,
těší se jak v staré chatě
polévku si budou brát.

Kvítek je však popohání,
prý už čeká večeře
a Tom v vytopené chatě
jim dveře otevře.

R1.

Jdou tak tedy dál a dále
při představě polévky
při náhodě nenadálé
však sejdou z okresky

Žlutá značka je však zrádná,
ve tmě husté je hned pryč,
zbývá už jen jedna možnost
rychle o pomoc křič!

R1.
Tom vybíhá rychle z chaty,
že zaslechl volání,
a hned křičí na Kvítka
že s panikou to přehání.

Nejsou totiž v pustém lese
nýbrž s Tomem za chatou
polévku přijímaj děti
jak odměnu svatou.

2. refrén:
Májka už únavou zívá,
všichni chystají se spát,
doufají že nenastane
elektrický zkrat.

Texty na melodii Rána v trávě
text Filipa
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text Pomeranče
Refrén:
Bojoval o Štítek táborníka,
chtěl zvítězit v oddílových hrách.
V lesíku kousek od rybníka,
snažil se jak dosáh.

Pršelo a blýskalo se,
dlouho, dlouho, do noci.
Zdálo se tak při té bouřce,
že nebude pomoci.
R.
Tu počasí se uklidnilo
 přestávalo pršívat.
A tak si mohl všechny hry
náležitě užívat.

osmadvacátého jsme se sešli,
na nádraží hned v Praze,
že štítek vyhrajeme
těšili jsme se

vyhrál disciplínu těžkou
ba i něco lehčího,
epikuráč dal mu zabrat 
skládal citát Wericha

Vždycky ráno buchty snídal
k obědu jen chleba měl
k večeři polévku vaříval
potom spáti šel

Nejdřív vyhrál vzpor na ruce
potom rohlík sněd, 
spojování čísel projel,
do rakety dejch,

v azimuťáku zabloudil
ale pak to vylepšil,
kytičky mu dali zabrat,
ale nějak to vyřešil

na štítku má teď své jméno
byť vyhrál jen o kousek,
štítek má už teď své místo,
ale asi naposled

text Májky





Šifrování
Blíží se nám konec roku a s ním i závěrečný boj o 

získání golema, a tak je tu pro vás, převážně z řad 
mladších, připraveno cvičení na běžné šifry. Každá 
zprávička za jeden mědák, tak se snažte a luštěte.

1. H8U1Ѳ9, 9324Y 62M8UV7 J2 45V26 UC262MU, 
9324Y M8C7.     „Petronilka“

    
2. Nprt uwhjbddf mort uwhj      „AC = B“

3.  .--. /.-. /. /.-. /--- /-- /.- /-. /.. /... /-- /..- / … //

4. Rqlg fgognqw kvoco wcv.            „3, P2“

5. Saziloapo arnkr sirmnr xx dlmt pooikm aeap 
„2“

6. 16, 5, 19, 14, 5, 14, 9, 11, 15, 3, 11, 1

7. 4C, 2A, 2B, 4B, 2B, 3A, 6A, 5A, 2B, 5B?

Pro nejstarší: AGDZACLXBGRVXZ 
(řešení má 7 písmen) 

Eliška
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Výprava na blind 
7.-9.5.

Na nádraží jsme se ani příliš dlouho nerozmýšle-
li, kam že to chceme jet. Májka totiž přišla s tím, že 
na severu nemá pršet, a tak byl Tanvald jasná volba. 
Koupili jsme lístky a vyrazili. Kolem Železného brodu 
se nám začala okolní krajina velice zamlouvat, a tak 
jsme chvíli po něm vystoupili, jak se později ukáza-
lo v Jesenném. Všechny cesty vedly do kopce, a tak 
jsme nemohli využít naší absolutní moci nad výbě-
rem trasy. Chtěli jsme navštívit Bozkovské jeskyně, 
ale vstupné bylo mimo naši ligu. Vyrazili jsme tedy 
přímo za nosem a na každém rozcestí měnili směr 
podle libosti a ve Vysokém si objednali výbornou ve-
čeři. Blížil se večer, a tak jsme se zašli poohlížet po 
vhodném místě na spaní. Prošli jsme vesnicí, šli po-
dél potoku a po několika set metrovém srázu jsme na 
druhém břehu našli úžasné místečko.

Ráno nás probudily nedaleké hlasy, a tak byl náš 
start rychlejší, než jsme původně zamýšleli. Snídali 
jsme již úplně zabalení o kus dále. Pokračovali jsme v 
cestě a pomalu se začínali poohlížet po nějakém mís-
tě, odkud by nám jel vlak zpátky. Prvotním úmyslem 
bylo Vysoké, ale cestou jsme zjistili, že tudy vlak ne-
jezdí, což bylo poněkud hloupé, zvláště tehdy, když 



jsme se kvůli tomu úplně odklonili od ostatních cest. 
Vytyčili jsme tedy nový cíl a vyrazili do něj. Na vlak 
jsme měli štěstí, jediný problém nastal v Železném 
Brodu, kde jsme se dozvěděli, že vlak nám jede až za 
dvě hodiny. Nakonec se nám ale postupným nabližo-
váním po trati podařilo dosáhnout Prahy a to o ho-
dinu dříve, než by to bylo původně! Výpravu jsme si 
všichni velmi užili a určitě ji zopakujeme.

Eliška
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Nezapomeň
povídka od Filipa

Když mi zazvonil budík, zcela automaticky jsem ho shodil dolů 
(spím na půl druhého metru vysoké palandě). Ne že by to nepřežil, 
to jo (je to kovový, kvalitní, aspoň dvacet let starý budík, ne jako 
ty dnešní fórový), ale na zábradlíčku postele jsem měl přilepený 
velký arch papíru, na kterém bylo velkým písmem napsáno ROZ-
HODNĚ NESHAZOVAT BUDÍK!!!!! Tehdy v rozespalosti mi hodně 
dlouho trvalo než jsem si vzpomněl, proč jsem jí tam dal, ale třes-
kot skla mi to ihned připomenul. Akvárium!!!!!. Ty tisíce za neon-
ky, za krmení, za ohřívač vody... Všechno zahynulo pod mohutným 
budíkem. 

Hned mi došlo, proč bylo akvárium umístěno vedle postele. 
Večer jsem ho z obýváku na toto místo přenesl (a zabralo mi to 
bezmála dvě hodiny) proto, že rybičky potřebovaly nutně nakrmit 
(viz tabulka u žebříku ,,DÁT NEONKÁM BUŘTA Z LEDNIČKY!!!!!!“) 
Když jsem šel do kuchyně pro smeták a hadr, abych tu spoušť ukli-
dil, místo kýženého předmětu jsem našel tabulku KUP KOŠTĚ!!!! 
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a k tomu rychle přičmáraný dodatek a lop+smet!, rozhodl jsem 
se odložit úklid na později (abych na to nezapomněl, hned jsem 
napsal tabulku UKLIDIT NEONKY!!!!!) Podíval jsem se na hodinky, 
abych zjistil, jak rychle se mám nasnídat; většinou jsem moc času 
neměl. Náramkové hodinky byly ale přelepeny papírem, na kterém 
stálo DÁT DO OPRAVY!!!!! Vzal jsem tedy tužku a na papír připsal:  
ROZHODNĚ NEZAPOMENOUT!!!!  Rozhodl jsem se tedy přesný čas 
zjistit podle počítače. Na zapínacím tlačítku byl ale papírek POČÍ-
TAČ NENÍ V ZÁSUVCE! ABY ŠEL ZAPNOUT, MUSÍ SE VYHODIT VĚŽ, 
PŘEPNOUT TELEFON A ZAPNOUT REPRÁKY!!!!!  Sám jsem si se 
vztekem vzpomněl, že tuhle tabulku jsem sám asi před měsícem 
psal. Učinil jsem tedy dle pokynů tabulky, a za chvíli se kompjutr 
rozsvítil. 

6:32. Dobrý, mám tedy ještě dvacet minut času! Počítač jsem 
zase vypnul, zapojil věž, přepnul telefon a vypnul repráky a zamí-
řil jsem k ledničce. 

Byla prázdná, akorát ve spodním šuplíku byla tabulka NA STOLE 
JE 50,- KČ NA SNÍDANI!!!!!!! 

Ano, vzpomněl jsem si, že jsem jí včera ráno naškrábal. Vykročil 
jsem tedy ke stolu, tam jsem ale našel jen haldu papírů, a kdesi, 
kdesi vespod byla tabulka 50,- JSEM UTRATIL a za tím následující 
VYBRAT Z BANKOMATU!!!!!  Než jsem ale vykročil k šuplíku, kde 
normálně bývá platební karta, a kde bych stejně nenašel nic jiného 
než tabulku KARTU MÁM V KAPSE ZELENÝCH KALHOT, zadrnčel 
budík z pod trosek akvária znovu, avšak slaběji než kdy jindy (asi 
nemá vodu rád). 

Sakra, 6:50, musím vypadnout! Vřítil jsem se do pokoje, jednak 
pro batoh, jednak proto, abych umlčel budík (ten zvuk nesnáším), 
ale jaksi jsem přehlédl střepy a díky tomu, že jsem zároveň pře-
hlédl tabulku KOUPIT PANTOFLE!!!!!  v předsíni, jsem se dokonale 
pořezal. S bolestnými výkřiky jsem dokulhal ke skříni, kde obvykle 
bývá lékárnička. Z police na mě však místo lékárničky zírala obra-
zovka televize a papír s nápisem LÉKÁRNIČKA JE PŘESUNUTA ZA 
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TISKÁRNU, TELKA BY SE SEM NEVEŠLA!!!! . 

Prohlásil jsem se za gramloně, když jsem se belhal ke skrýši za 
tiskárnou, a vzpomněl jsem si, že jsem tam tu lékárničku skoro 
před rokem sám dal. Dostat se tam nebylo vůbec lehké. Muselo se 
přelézt několik banánových krabic, které tam stály naplněné vším 
možným už deset let (od minulého stěhování, viz tabulka VYBA-
LIT VERCAJCHY), podlézt knihovnu, ve které se hromadily knížky 
z městské knihovny, na které mi už skoro rok nabíhalo zpozdné, 
přeskočit stůl s hromadou papírů a podlézt kabely od počítače, což 
s poraněnou nohou nebylo vůbec lehké. Když jsem se ale koneč-
ně dostal na místo, místo krabičky s bílým křížem na mě koukala 
Božena Němcová, a to z pětistovek, které tam ležely vedle tabulky 
s nápisem LÉKARNIČKU JSEM VYHODIL, NEBYLO KAM ULOŽIT 
PENÍZE NA KOUPELNU!!!!! . Rozzuřil jsem se, tak jak už dlouho 
ne, zvláště poté, co jsem si vzpomněl, že jsem v létě tu lékárničku 
odnášel do sběrného dvora. Poté co jsem napsal tabulku KOUPIT 
NOVOU LÉKÁRNIČKU!!!!, a přilepil ji na tiskárnu, vzal jsem to zpát-
ky zkratkou přes květináče, gramofon, klávesnici a pod gaučem. 
Noha mi krvácela a tak jsem se rozhodl aspoň si ji omýt. Vyrazil 
jsem do koupelny, tam jsem ale na oschlém umyvadle našel tabul-
ku VODA JE VYPNUTÁ, ZAPÍNAČ JE NA ZÁCHODĚ, ZA POLIČKOU 
KNIH, KLÍČ K OTVÍRÁNÍ JE ZA MONITOREM!!!! . Vztekle jsem 
roztrhal papír, na kterém jsem poznal svůj rukopis, a rozhodl se 
podniknout strastiplnou cestu za monitor pro klíč. Trvalo hodnou 
chvíli, než jsem přeskákal křesla, věž, televizi a prádelník, abych 
mohl podlézt stůl a dostat se za monitor, kde jsem našel klíč. Cestu 
jsem si zkrátil zhoupnutím na lustru, ovšem jsem přehlédl tabulku 
NEHOUPAT SE NA LUSTRU!!!!!, 

a lustr tak málem spadnul, zůstal viset jen na malém drátku a 
shodil několik skleněných střípků. V rychlosti jsem naškrábal 
vzkaz OPRAVIT LAMPIÓN!!!!, a už jsem pádil s klíčem v ruce na 
záchod. 

Noha už mě zase začala pekelně pálit, a tak jsem shodil z polič-
ky všechny knížky, abych se dostal ke dvířkám. Česko – německý 
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slovník naučný pád nepřežil a spadnul do mísy. Nechal jsem ho být 
a klíčem otevřel dvířka. Přilepenou na potrubí jsem však uvidět 
tabulku VODA UŽ JE ZAPNUTÁ, NEZAPOMENOUT PŘEPSAT TA-
BULKU V KOUPELNĚ!!!!!  

Když jsem mířil k umyvadlu, měl jsem vztek sám na sebe, že 
jsem tu tabulku v koupelně nepřepsal. 

Konečně chladivá voda ošetřila mé nohy. 

  S nohou ovázanou ručníkem jsem se dobelhal k telefonu. Musím 
zavolat šéfovi, že dnes nemůžu přijít. Než jsem však zvedl sluchát-
ko, všiml jsem si papíru s nápisem TELEFON NENÍ VE SPRÁVNÝ 
ZÁSUVCE! ABY FUNGOVAL, MUSÍ SE PŘEPNOUT VĚŽ, VYPNOUT 
REPRÁKY, OPRAVIT KABELY A NAHODIT POJISTKY!!!!!!! Rozhodl 
jsem se, že to při mém zdravotním stavu nemohu absolvovat, a tak 
jsem raději vyrazil do práce. Obul jsem se (šlo to špatně, zvlášť 
přes ten ručník se bota špatně nazouvá), navlékl si rychle kabát, 
vzal si batoh, a kvapně, protože už bylo skoro osm, vyběhl jsem 
ven. Právě, když jsem zabouchl dveře, zamyslel jsem se nad tím, co 
to bylo z vnitřní strany dveří na té tabulce napsáno. 

  Stálo tam  NEZAPOMEŇ KLÍČE!!!!!, ale to jsem se dověděl až 
mnohem později, až když pracně přivolaný zámečník dodělal svou 
práci (a vzal si za to bezmála dva tisíce). 

  Od té doby je z venkovní strany mých dveří tabulka ZÁMEČNIC-
KÁ SLUŽBA MÁ ČÍSLO 425 603 981!!!!!  


