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Pejsek štěká...
Štěkám vše nejlepší do 

nového roku. Doufám, že 
jste si užili Vánoce a Ježíšek 
vám splnil nějaké to přání 
pod stromečkem. 

Haf! Haf! Haf!

Prosíme všechny, kte-
ří platili příspěvky jen za 
1.pololetí, aby nosili 250 Kč 
i za druhé.

Haf! Haf! Haf!

Na vánoční výpravě jsme 
se ani letos nedočkali sně-
hu, ale aspoň dopadal o 
Vánocích. A měli jsme tam 
pořádně veselo. Zvlášť při 
pudingu. Pamatujete?  Mi-
kulda: „Jak můžeš být tak 
pomalý! Vždyť ti to házení 
trvalo asi tak vteřinu! To 
není možný! On nám to 
sní!“ 

Haf! Haf! Haf!

I přes teplé počasí jsme si 
nakonec zabruslili a nebyli 
jsme jediní...Takových lidí. 
Na příští rok hlasuji opět 
pro Černošice! 

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší Mety 
a Simče.

Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám mistrovství 
v uzlování, tak bruste uz-
lovačky, ať má Samarka 
komu předat svůj titul.

Haf! Haf! Haf!

Za chvíli bude únor a to 
vyrazíme opět do Rokle 
úmluvy. Co vaše nováčkár-
na? Co stupně? A co bodo-
vání..?
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Co budeme dělat?
13. 1. Oddílovka (16.30 – 19.00)
20. 1. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
27. 1. Oddílovka (16.30 – 19.00) 
 to je mistrovství v uzlování
3. 2. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
10. 2. Oddílovka (16.30 – 19.00)

A dál?
14. 2. Výroční výprava
13. - 15. 3. Divadelní výprava na Sázavku
2. - 6. 4. Velikonoční táboření
25. - 26. 4. Divadelní festival
 (bude jindy, ale ještě se neví kdy :-( )
15. - 17. 5. Oddílové hry o štítek táborníka
29. - 31. 5. Poklad
12. - 14. 6. Výprava na vodu

Tábor
27. 6. Odjezd na představebku
1. - 22. 7. tábor
11. 7. Návštěvní den
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Vánoční výprava do Šiškovic
12. - 14. 12. 2014

Letos jsme se po vydali na vánoční výpravu opět do 
Šiškovic. Spoje nám příliš nepřály, a tak jsme dorazily 
až za pozdního večera. Povečeřeli jsme a ulehli, aby-
chom měli dost energie na náročný zítřek.

Sobotní den jsme zahájili procházkou po okolí, na 
které jsme našli stromeček, nasbírali větve na ad-
ventní věnec a ozdobili zvířátkům kousek lesa žrá-
dlem pro hrocha. Po návratu jsme se pustili do pečení 
vánoček, vyrábění ozdob, tvorby adventního věnce, 
vaření pudingu a večeře a každý si vytvořil svou lo-
dičku se svíčkou. Po vánoční večeři jsme se vydali 
ven, určit naši budoucnost podle lodiček. Všichni 
jsme si je zapálili a pozorovali jejich pohyb v lavoru 
a překonávání 3 mocných vln. Když jsme se vrátili 
dovnitř, hořely svíčky, cukroví bylo na talířích a pod 
stromečkem dárky. Zazpívali jsme si několik koled 
a hurá na puding! Kostka lítala jako divá, některým 
(třeba Skřítě) štěstí neskutečně přálo a šestka pad-
la skoro pokaždé, jiným se tolik nedařilo. Nakonec 
jsme se pudingu přejedli skoro všichni a napětí po-
malu ustupovalo... Po dalších pár koledách přišla na 
řadu tombola. V pořadí, v jakém jsme přišli do oddí-
lu, on nejnovějších po ty nejostřílenější, losovali jsme 
si ručně vyráběné dárky od ostatních. Všechny byly 
moc povedené.
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Na závěr jsme představili dárky od družinek – no-
vou táborovu lékárnu s vypáleným znakem, karetní 
hru Plácni Džem a tabulky na čtvrtou oddílovou šifru 
pro každého.

V neděli ráno jsme si zahráli v nedalekém lesíku na 
zloděje diamantů. Nakonec jsme už jen uvedli cha-
lupu do původního stavu a vydali se do Slatiňan na 
vlak.

1. Týna 46
2. Štěpán 31
3. Johanka 28
4. Kryštof 28
5. Esterka 27
6. Máťa 25
7. Matěj 25
8. Mety 25
9. Kuba V. 23
10. Mikulda 21
11. David 18
12. Jonatan 18
13. Majda H. 18

14. Skříťa 16
15. Tea 16
16. Majda P. 12
17. Mája 11
18. Berťa 9
19. Tomáš 8
20. Jósa 5
21. Vojta 4
22. Edík 3
23. Honzík 0
24. Julinka 0
25. Kuba N. 0
26. Vašík 0

Oddílové bodování za prosinec
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ŠIFRY
Díl pátý

Čtyři oddílové šifry už doufám všichni 
umíte. Pokud přeci jen ne, v minulých pejs-
cích najdete nápovědu, tak se je v tom přípa-
dě nebojte znovu otevřít. V tomto díle se ale 
přesuneme k další šifře, kterou bude čísel-
ná abeceda a různé její varianty. Nejprve si 
představíme tu nejjednodušší verzi: Spočívá 
v tom, že namísto písmen napíšeme čísla. Ta 
přiřadíme podle toho, kolikáté je dané pís-
meno v abecedě. To znamená, že namísto 
písmene A napíšeme 1, písmeno B zašifru-
jeme jako 2 a takhle pokračujeme dále až 
k zet, kterému přiřadíme číslo dvacet šest, 
protože v naší abecedě nebudeme používat 
CH. Můžete si na to vytvořit třeba takovou 
tabulku, jakou vidíte vpravo.

Zpráva DNESKA JSEM ŠEL NA RYBY by 
tedy v číselné abecedě vypadala takto:

4 14 5 19 11 1  10 19 5 13  19 5 12  14 1  
18 25 2 25.

Když obdržíte zprávu zašifrovanou tímhle 
způsobem, může vás hned napadnout, že se 
jedná o číselnou abecedu. V tom případě ne-
zbývá, než to zkusit. Napíšete si proto všech-
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na písmena abecedy a vedle nich čísla od jedné do 
dvaceti šesti, podle kterých zjistíte, o jaké písmeno 
se jedná.

Může se vám ale také stát, že rozluštěná zpráva 
nebude dávat smysl. Pokud se to stane, nepanikařte. 
Písmena můžou být prostě jen jinak očíslovaná, a to 
nejčastěji přesně opačně, než jsme si říkali u první 
varianty. To potom znamená, že musíme používat 
tabulku, ve které nebude číslo 1 odpovídat A, ale Z. 
Očíslujeme si tedy abecedu odspodu nahoru, takže 
skončíme číslem 26 u A, a můžeme luštit.

Poslední variantou číselné abecedy, kterou si před-
stavíme, bude ta, ve které všechna čísla zdvojnáso-
bíme. Budeme používat třeba tu první abecedu, kde 
je písmeni A přiřazena jednička. Podle té normálně 
zašifrujeme zprávu, akorát místo čísla, které bychom 
napsali normálně, napíšeme jeho dvojnásobek, takže 
například E bychom normálně zapsali jako pětku, ale 
místo toho napíšeme deset (dva krát pět). To, že se 
jedná o zdvojnásobenou číselnou abecedu, poznáte 
tak, že čísla budou o poznání větší, než 26.

A teď už si všechno procvičte na následující zprávě. 
Pokud se vám ji podaří do konce ledna správně vyluš-
tit a ukázat Melišce, získáte tím dva kontakty!

23 6 25 26 16  17 22  8 11 12 17 16 26  26  5 6 23 
24 26 16  17 22  8 14 2 24 16 26.
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O tlusté paní z Kozího plácku
Na Kozím plácku stával hostinec. Přebývali v něm 

studenti či kupci, jenž se v Praze zastavili jen na pár 
dní. Časem však v domě přespávalo stále méně hos-
tí. Starým Městem kolovala zvěst, že se v domě na 
Kozím plácku zjevuje každou půlnoc stará, vznětlivá 
hospodyně, se kterou se není radno potkat.

Jednoho jara přijeli do Prahy dva studenti; ptali se 
po noclehu, a jak zaslechli o tlusté paní, rozhodli se, 
že přenocují tam. Všichni je varovali; i četník přišel. 
Nedali si ale říci; před spaním se posilnili v hospodě 
a notně navátí vešli do domu, když odbíjela půlnoc.

Píseň jim na rtech vydržela jen do chvíle, než vešli 
do prvního patra. Tu jim průvan sfoukl svíci a než se 
první hoch vzpamatoval, dostal jednu ránu do břicha 
a druhou do zad. Jeho příteli se nevedlo lépe. Hospo-
dyně mu uštědřila několik kopanců a ránu mezi oči, 
takže upadl na zem vedle svého kamaráda.

Hochům už nikdy na mysl nepřišlo, aby přespávali 
Kozím plácku. O dvě léta později ubytovala se v domě 
mladá kuchařka. O hospodyni věděla, ale jelikož byla 
početná slečna a nerajzovala po nocích, nedala paní 
domácí záminku; vždy o půlnoci slyšela sice na chod-
bě kroky, vždy ale pouze chvilku poslouchaly a pak se 
trucovitě vzdálily.

Až za úplňku, kdy hospodyni došla trpělivost, že 
nemůže dívku zastihnout při ničem nepočestném, se 
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místo kročejí ozvalo lomcování za kliku. Bylo zamče-
no, ale kuchařka raději ke dveřím dotlačila prádelník, 
aby se paní dozajista nedostala dovnitř. Škubání kli-
kou se ještě chvíli ozývalo, ale jak půlnoc odbila, vše 
ztichlo.

Když se ráno probudila, našla na peřině svitek papí-
ru: Tím, že jsi byla duchapřítomná a přečkala se mnou 
noc, jsem osvobozena od zakletí. Stará hospodyně.

Od té doby je na Kozím plácku bezpečno. Pro ty, kdo 
by tam chtěli přespat, nebo pro ty, kdo tam budou mít 
cestu, je soutěžní otázka:

Kolik je na Kozím plácku laviček? Správnou odpo-
věď řekněte Vosovi.

Hádanky pro mladší
Černá hlavička, bílá nožička. Hlavička 

když zčervená, konec nožky znamená.

Hádanky
Pro starší

Na stole je šest mincí. Pouhým 
posouváním (ne zvedáním ze 
stolu) utvořte z mincí kruh. Po-
sunutá mince se musí dotýkat 
alespoň dvou dalších mincí.



Zápisek z deníku Henryho Westforda

8. srpna 1908
„… V poslední době se dějí divné věci. Včera se mi někdo 
vloupal přímo do domu. V pracovně dotyčný vypáčil 
šuplík psacího stolu. Nic se z něho podle mě neztratilo, 
ale zloděj si s sebou odnesl zlatou sošku po dědečkovi, 
která stála na komodě vlevo od dveří. Uvědomil jsem 
si ale, že v té sošce byl schovaný klíč. K čemu ten klíč 
patří, jsem sice zapomněl, ale poznamenal jsem si to 
do osmisměrky…“

K L A K I L K P O S
 L O D I Č K A R Ž O
Í D O V O P P O N K
Č L E N E I R V A K
Y K Í B E Ř H A C A
E O I Ý Í N E Z Á H
O L O K S E K Y R A
S T R U H A D L O N

KAPR, KLIKA, STRUHADLO, SEKYRA, DVEŘE, SOK, 
KLÍČ, KAPR, POVODÍ, PROVAZ, SLIB, HŘEBÍKY, VAK, 
KAHAN, ČLEN, KOLT, HÁZENÍ, BÝK, KOLO

Některá písmena musíš použít víckrát, v tajence ti vy-
jde místnost, ke které patřil klíč.
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Oddílová místa
I toto místo navštívíme alespoň jednou do roka. 

Fotka je pořízena z poněkud netradičního úhlu, takže 
bude tipování těžší, věřím ale, že to zvládnete. Pokud 
víš, kde byla fotka pořízena, řekni správnou odpověď 
Jendovi, a ten ti připočte nějaký ten bod do bodování.
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NOVÉ ZPRÁVY 
Z NEWYORSKÉHO TRHU

NEW YORK PARALYZOVALA SNĚHOVÁ BOUŘE

Na New York udeřila sněhová bouře. Teplota kles-
la pod nulu, hustě sněžilo a vál prudký vítr. Na ně-
kterých místech měly sněhové závěje výšku až dva 
metry. Špatné počasí už si vyžádalo asi šest obětí. 
Doprava byla paralyzovaná, některé silnice uzavřené. 
Až 150 automobilů zasypal sníh na silnici, policisté 
rozváželi přikrývky a potraviny. Dopravní podniky 
i přes docela rychlé odklizení sněhu zaznamenaly 
ztrátu 10%. 

NA TRH JDOU NOVÉ BUDOVY

K prodeji budou nové výdělečné budovy. V blíz-
ké době to bude Bow Bridge v Central Parku, nebo 
obrovské obchodní centrum Rockefeller Center. Ob-
chodní centrum Rockefeller Center postavené rodi-
nou Rockefellerů tvoří 19 obchodních budov v pro-
storu o rozloze 22 akrů. Centrum má prvky art deco 
a vnitřek je zdoben sochami a jinými architektonic-
kými díly.

Pro New York Times zvláštní zpravodaj John Blake 
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Simča se ptá...?
Co sis vylosoval/a v tombole? 
Esterka: Hrneček, od Jendy, plnej oříšků. A líbilo se 
mi to.  Johanka: Já jsem dostala polštářek. Tea: Do-
stala jsem od Mety mističku, měděnou s perníčkama. 
Bylo to super, ani jsem nečekala, že to dělala Mety. 
Sára: Dostala jsem od Kryštofa kreativní hru s kost-
kama, s obrázkama. Jenom tomu chybí pravidla. V 
krásným pytlíčku! Kuba V.: Já jsem dostal krásnej 
kreslenej kalendář od Štěpána. Máťa: Takovou hru, 
co nevím, jak se jmenuje. Dáva: Takovýho medvídka, 
kterýho jsem si vytáhl od Simči. Skříťa: Dostala jsem 
hezký lapač snů od Matěje. Jóňa: Já jsem dostal ka-
lendář, od Vosy! Hodně se mi to líbí. Matěj: Tašku od 
Týny. Štěpán: Kreslenej hrnek. (Jenda: Malovanej... 
Ten hrnek je malovanej.) 

Co si myslíš o pudinku? 
Tea: Určitě je to super, akorát to nehraju, protože jed-
nou když jsem jí hrála tak mi z toho bylo hrozně špat-
ně. Mety: Je to zábavný. Samara: Mě to baví, ale letos 
mi to přišlo takový děsně klidný. Největší povyk na-
stal, když šel prvně jíst Pomeranč. Kuba V.: Je to úplně 
geniální, akorát jsem si při ní úplně vyřval hlasivky. 
Máťa: Bylo by to lepší, kdyby všichni tolik neřvali. 
Mája: Mohli by to všichni dělat pomaleji, protože se 
najedí i tak. Kryštof: Bylo to bezva, akorát kdyby tam 
bylo větší ticho. Jóňa: Byl tam hroznej rámus, ale byl 



Eliška (728 467 049)
Májka (725 807 853)
Pomeranč (720 358 010)

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

míň hnusnej, než minule. Štěpán: Moc se tam řvalo, 
jako vždy. Skříťa: Je úžasný. Podporuje spolupráci. 

Co jsi vyráběl/a k Vánocům? Jaká pro tebe výroba 
byla?
Johanka: Příbory. Spodek byl obalenej ve FIMO. Dáva: 
Bylo to lepší, než jsem čekal. Kuba V.: Nebylo to moc 
náročný a bavilo mě to.  Máťa: Docela dobrý, netrva-
lo mi to ani tak dlouho. Až na to, že jsem to dělala 
na poslední chvíli, tak dobrý. Jóňa: Super, dokonce i 
chutnal. Meliška: Já dělala rozetu, ale byla první, kte-
rou jsem kdy dělala, takže to byla děsná piplačka. Ty 
korálky jsou strašně malý. Štěpán: Nebylo to nic moc, 
ale myslím, že se mi povedl. Matěj: Bylo to nudný, 
protože jsem to musel dělat na poslední chvíli.

Proč je havran jako psací stůl? 
Štěpán: Protože mi to je pohodlný. Mikulda: Takovej 
zabalenej. Nevim. 


