


Pejsek štěká...
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Vše nejlepší štěkám 
k narozeninám Pomeran-
čovi a Štěpánovi!!!

Na velikonočním tábo-
ření nám Stařec uvařil vý-
borný bramborový knedlí-
ky, bylo to napínavý, 
výsledek dlouho nejistý, 
ale stálo to za to.

Filip spal a pobýval po-
prvé v týpku, co jsem sly-
šelo, tak si to jen pochva-
loval.

Víte, že normálně vy-
padající šifra nemusí být 
normální šifrou, ale mor-
seovkou? No zeptejte se 
kluků, jak hledali vykole-
dovaný vajíčka.

Kdo ještě nemá na tábo-
ře na čem spát, nechť se s 

námi vypraví na pruty, aby 
si udělal krásnou postýlku. 
V pátek 30. dubna zajede-
me na místo, kde je spous-
tu vrb a nařežeme pruty. 
Na dalším čaji z nich pak 
postel vyrobíme.

Bahňák k Májce: „To je 
výhoda být menší, když 
spadneš do díry, tak se z ní 
lépe dostaneš.“

Při zkoumání podzem-
ní ho bludiště si družin-
ky alchymistů, hvězdářů, 
kejklířů a mystiků odnáší 
ledacos. Někdo se spokojí 
s klíční kostí, jiní vezmou 
celého kostlivce. Co ale 
nepochopím jsou ti, kteří 
v klidu odnesou celou ka-
mennou sochu, knihovnu 
s knížkami a zkouší páčit 
dlaždice...
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Co budeme dělat?
13. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00) 
20. 4. Družinovky
23.-25. 4. Putování
27. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
30. 4. Pruty aneb chcete na táboře mít postel?
4. 5. Družinovky

A dále?
7.-9. 5. Výprava na blint
28.-30. 5. Štítek táborníčka
18.-20. 6. Voda

1. - 21. 7. na MAMUTA !!!

O Praze a po Praze 

Tak jsem si všimla, milí Vpřeďáci a Vpřeďačky, že 
nemít se koho zeptat, leckdo byste se po Praze ztra-
til. Ne, že by byla chyba zeptat se kolemjdoucího na 
cestu, ale každý by měl aspoň trochu znát své rodné 
město. Nemusíte vědět, kam jezdí kdejaký autobus a 
jak se jmenují všechny ulice. To by byla spousta věcí 
na zapamatování, ale znát nejdůležitější stavby, trefit 
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na pražský hrad a umět jezdit metrem by měl snad 
každý Pražan. Tak se s matičkou naší stověžatou se-
známíme.

 Kapitola první: pražské metro

 Metro v Praze tvoří základ sítě MHD. Jedná se o je-
dinou síť podzemní dráhy v České republice – nikde 
jinde se metrem nesvezete. Když se chcete nejrych-
leji dostat ze vzdálených koutů Prahy, zvolíte právě 
metro. Leckdy je dokonce rychlejší než auta. Každý 
den přepraví víc než jeden milion cestujících. Praž-
ské metro už není žádný mladíček, první úsek byl 
otevřen již v roce 1974. Metro má v současné době 
3 linky - A (zelenou) z Depa Hostivař na Dejvickou, 
B (žlutou) ze Zličína na Černý most a C (červenou) 
z Letňan na Háje. Přes 59 km kolejí vede celkem 57 
stanicemi, ž nichž jsou 3 přestupní – Florenc, Můstek 
a Muzeum.

 Určitě nebudu lhát, když řeknu, že každý z vás se 
již někdy svezl metrem. Zkuste do příště zjistit, jaká 
je nejhlubší stanice metra, která stanice je nejstarší 
a jakými stanicemi projedete, když se budete chtít 
dostat z Náměstí republiky na Vyšehrad. Přikládám 
plánek metra, abyste to neměl tak těžké. A příště si 
povíme něco o tramvajové síti.

 Kvítek
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Beskydy 2009, aneb jak balit chleba
Abych vás už déle nenapínala, dnes se konečně do-
zvíte, jak balit chleba. Nuže…

 
Kvítek

Bodování březen
1. Míša 34 
2. Pomeranč 32 
2. Vosa 32 
3. Mikulkda 29 
4. Májka 28 
5. Simča 27 
6. Majda 17 
7. Týna 14 
8. Terka 13 
9. Štěpán 12 

9. Skříťa 12 
10. Jenda 11 
11. Obi 10 
11. Kuba 10 
11. Sára 10 
11. David 10 
11. Bára 10 
12. Matyáš 9 
13. Dave 5 
14. Bahňák 4
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Šifrování
Dnešní  šifra se nazývá bifid a patří k těm složitěj-

ším. Stejně jako u minulé šifry Playfair budeme po-
třebovat tabulku 5x5 políček, kde námi zvolený klíč 
je slovo Vpřed  a písmeno i=j. 

1 2 3 4 5
1 V P R E D
2 A B C F G
3 H I K L M
4 N O Q S T
5 U W X Y Z

A teď věta, kterou chceme zašifrovat: „Kdo nic ne-
zkusí, je blbec.“ Text si rozdělíme na bloky písmen, 
u kterých určíme souřadnice (řádkovou dřív),  které 
později po řádcích přepíšeme v rámci jednoho blo-
ku a tím získáme souřadnice jiné, které nám vytvoří 
nová písmena-zašifrovaný text:
K d o n i  c n e z k  u s i j e  b l b e c

3 1 4 4 3  2 4 1 5 3  5 4 3 3 1  2 3 2 1 2

3 5 2 1 2  3 1 4 5 3  1 4 2 2 4  2 4 2 4 3
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Souřadnice přepsané  po řádcích jednotlivých blo-
ků: 

3,1 4,4 3,3 5,2 1,2  2,4 1,5 3,3 1,4 5,3
H S K W P  F D K E X
           
5,4 3,3 1,1 4,2 2,4  2,3 2,1 2,2 4,2 4,3
Y K V O F  C A B O Q

Zašifrovaný text by tedy zněl: Hskwp fdkex ykvof ca-
boq. 
Šifra za měďák pro členy družinovek Starce a Kvítka: 
!jevádz vencin ydkiN 
Šifra za měďák pro nejstarší: WAC WQSY ORBIU?
(Nápověda: A=A, G=G...) 

A na závěr bych se chtěla omluvit, u šifry Playfair v 
minulém čísle je špatně vyplněná tabulka u vysvět-
lování principu, takže ještě jednou a tentokrát snad 
správně:

Do ck ej ca se ja ko hu sa kl as ux

pt kq pl fb ny hb iq nv nf lm fn wy

Eliška
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Vrstevnice
kdy jdeme do kopce a kdy z kopce

Nevím proč, ale vrstevnice vám pořád dělají problé-
my. Přitom na nich není nic tak složitého.

Vrstevnice jsou čáry, které spojují body se stejnou 
nadmořskou výškou. Jak víte, tak nadmořská výška 
uvádí, jak vysoký je kopec nebo jiné místo. Měření 
této výšky se nyní provádí pomocí družic, které obí-
hají ve vesmíru naší zeměkouli. Tak je možné změ-
řit, kolik metrů je vrchol kopce nad hladinou moře, 
i když moře je vzdálené mnoho kilometrů. Hladina 
všech moří je určena jako nultý metr a pak každé vy-
výšení je počítáno od tohoto bodu.

Zpátky v vrstevnicím. Pro nakreslení vrstevnic na 
speciálních turistických mapách, které používáme, 
je potřeba změřit nadmořskou výšku  tisíce bodů a 
míst na mapě. U map s měřítkem 1:50 000 znázorňu-
jí vrstevnice zvýšení o každých 10 metrů nadmořské 
výšky.

Při pohledu na mapu nejdříve najdeme nejvyšší 
body kopců v okolí a vždy, když cesta směřuje přes 
vrstevnice směrem ke kopci jde nahoru a když smě-
řuje směrem od kopce jde dolů. Někdy vede cesta 
souběžně s vrstevnicí, pak jde pěkně po rovině.

Tom
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Velikonoce
1. - 5. 4. 2010

Ve čtvrtek ráno jsme v klubovně posbírali nezbyt-
né vybavení  a vyrazili na vlak. Cesta směrem k Brnu 
trvala několik hodin, tak jsme si ji zpestřili hraním 
her. Po jednom přestupu a několika chvílích jsme se 
ocitli na vypůjčeném tábořišti. Vzpamatovali jsme se 
po cestě vlakem, začali prozkoumávat terén, stavět 
týpka a dodělávat potřebné tyče... Den uběhl rychle, 
večer jsme se ohřáli u ohně, udělali si polévku na po-
silněnou a šli spát.

Ráno jsme se rozdělili na družinky a vrhli se na pří-
pravu pokladu. Prozatím jsme jen prozkoumávali te-
rén v části, která nám byla přiřazena a hledali místa 
na uložení zpráv. Po obědě jsme odpoledne strávili 
společným hraním  lakrosu, pasáka a hututu s ostat-
ními oddíly. Večer jsme opékali špízy, mňam, a v lese 
při svitu baterek sháněli od celníka potvrzení na se-
sbíraná povolení.

V sobotu jsme dozaluštili zprávy, rozmístili je po 
stanovištích a vydali se na výlet. Počasí nám přálo, 
výhledy byly úžasné, potkali jsme několik rybníčků... 
V lese jsme po chvíli hledání narazili na hradiště, kte-
ré bylo cílem naší cesty. Usadili jsme se v něm, po-
kochali se výhledem na řeku, odpočinuli si a vrátili 
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se zpět do tábora, kde jsme večer u ohýnku budovali 
armády a snažili se vytvářet co nejsilnější a nejbez-
pečnější koalice.

      Teď  nastal čas na naše pokladové utkání, vzali 
jsme si s sebou jen to nejnutnější a v intervalech mezi 
skupinkami vyrazili. Boj to byl velmi urputný a zvláš-
tě ze začátku velmi vyrovnaný, nicméně později se 
vytvořily mezi družinkami větší  či menší rozestupy, 
které vydržely až do finále.

Po lehkém vzpamatování se z pokladu si pro nás 
Skarabíci připravili hru, při které jsme měli vyhnat 
Moranu - zimu pryč a obstarat návrat jara. Nejprve 
jsme získali části Morany, které jsme s pomocí První 
vlaštovky dali dohromady, poté jsme tělem dopinkali 
Moraninu hlavu až k  místu, kde jsme ji složili a po-
stavili. Moran ale bylo několik, takže zbývalo odhalit 
tu nejkrutější a nejmrazivější, kterou bylo potřeba 
zničit. Zahájili jsme teda boj mezi vlastníky jednotli-
vých Moran v ničení Moran ostatních družinek. Nej-
strašlivější Morana přeživší jako poslední byla slav-
nostně vhozena do potoka, a nás přišlo navštívit jaro 
i se sladkou odměnou. Blížilo se Velikonoční pondělí, 
a tak holky barvily vajíčka, kluci pletli pomlázky a va-
řili večeři a večer jsme byli opravdu utahaní...

      Vzbudilo nás mlácení pomlázek kolem našeho 
týpka, a než jsme se odvážily všechny vyjít ven, vstříc 
jisté smrti :-), uplynulo v Haldě hodně vody... Vyšly 
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jsme z toho ale celkem bezbolestně, kluci ze získa-
ných perníčků sestavili zprávu a odebrali se k další, 
kterou již bylo potřeba rozšifrovat.

Nakonec se to však podařilo a barel s bonbóny byl 
úspěšně objeven. Posnídali jsme rozličné části kole-
dy, od beránky, přes mazance, vajíčka, pomazánky a 
já nevím co ještě... 

Čas odjezdu se ale blížil, takže jsme vyklidili, zbou-
rali a sbalili týpka, uklidili po sobě tábořiště a vydali 
se na vlak. Výprava to byla moc povedená, snad nás 
příště pojede víc! 

Eliška
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Praha očima Jaroslava Seiferta a Ivana 
Svatoše

KVETOUCÍ PRAHA
Oblaka letí. Na chviličku
postůjte při kraji.
Nebe je modré křídly andělíčků,
kteří se líbají.
 
Květ s květem před očima splývá
závoj a vzdušný šál,
pták zpívá, celé město zpívá,
i zvon se rozhoupal.
 
Zní jako harfa při hostině
a s kvítím na strunách,
když zpěvák stokrát po svém víně
bez rozmyšlení sáh.
 
Stůj, stůj, ty sladký okamžiku,
já chtěl bych spolu znít,
hned slovy lásky a hned díků,
jež nelze vyslovit.



Tom
 um

í odpočívat.  
A

neb jak sám
 říká: 

„Já spím
, když m

ůžu.“



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

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

O titul Sázavkáře & Putování
23. dubna vyrazíme na cestu za poznáním. Či se zú-
častníme velkého klání o titul nejšikovnějšího Sá-
zavkáře? Každému osud určí. Den odjezdu se blíží, 
nechte se překvapit a již teď si zařiďte, ať tam může-
te být s ostatními !

Pruty
V pátek, poslední dubnový den, bude den sběru pru-
tů. Z nich upleteme přijemné postele na tábor.
Takže 30. 4. v 15:45, autobusové nádraží Holešovice.
Sebou uzlovačku, nůž či zahradnické nůžky, 60,- Kč.
Vrátíme se v 19:30 zas na Holešovice.

Na „blint“
Jste odvážní? Nebojíte se vložit váš osud do hodu 
dvacetistěnné kostky? A máte družinovku od 18:00 ? 
Vyražte s námi 7. května  na blint. Kam? Kostka ví...


