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Pejsek štěká...
Štěkám gratulace Mi-

kuldovi, kterému se po-
dařilo obhájit vítězství v 
Oddílových hrách o Štítek 
táborníka. Bylo to napí-
navé a suverénní.

Haf! Haf! Haf!

Vše nejlepší k naroze-
ninám neštěkám nikomu, 
protože nikdo z vás nemá 
v květnu narozeniny. Pozo-
ruhodné!

Haf! Haf! Haf!

Divadelní festival je za 
rohem. Lístky jsou již v 
prodeji. 120 Kč na celý 
víkend do divadla Gong, 
který je nabitý divadelními 
představeními všeho dru-
hu. Obě naše představení 
se konají v sobotu.  Více 
informací najdete na www.
festival.ctrnactka.cz 

Tábor se blíží mílovými 
kroky. Prosíme, noste při-
hlášky a peníze co nejdří-
ve. Představebka začne už 
v sobotu 27.6. a bude tak o 
den delší než obvykle. Tě-
šíme se na vás v co nejhoj-
nějším počtu.

Haf! Haf! Haf!

V červnu nás čeká vý-
prava na vodu - pojedeme 
Sázavu z Čerčan do Piko-
vic. Doufejme, že bude víc 
vody, než když jsme ji jeli 
posledně :) Máme zamlu-
vených 10 kánoí pro 2-3 
osoby, tak doražte v co nej-
hojnějším počtu.

Haf! Haf! Haf!

Bodování se nám chýlí 
ke konci. Tak pilně řešte 
hádanky v Pejskovi a noste 
cancák, ať to stojí za to.
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Co budeme dělat?
12. 5. Oddílovka (16.30 – 19.00)
15. 5. ČAJ (16.00 – 19.00)
19. 5. Oddílovka (16.30 – 19.00)
 Generální zkouška divadla
23. - 24. 5. Divadelní festival
26. 5. Oddílovka (16.30 – 19.00)
29. - 31. 5. Poklad
2. 6. Oddílovka (16.30 – 19.00)
9. 6. Oddílovka (16.30 – 19.00)
12. - 14. 6. Výprava na vodu

Tábor
27. 6. Odjezd na představebku
1. - 22. 7. tábor
11. 7. Návštěvní den

Oddílové hry o Štítek táborníka
24. - 26. 4. 2015

Letos jsme klání o Štítek táborníka strávili v Jižních 
Čechách nedaleko Frahelže. Nabízela se otázka: Ob-
hájí Mikulda své loňské vítězství?

Do boje jsme se pustili hned po výstupu z vlaku. 
Úkolem bylo sníst co nejrychleji rohlík a poté odří-
kat oddílový pokřik. Tuto disciplínu bezkonkurenčně 
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ovládli sourozenci Carhounovi. Po příchodu do sení-
ku, který byl letos k naší vděčnosti prázdný, jsme si 
vybalili a pustili se do další disciplíny. V lese se ukrý-
valo mnoho lehce svítících light-sticků, které bylo za 
úkol najít. Škrábance z všudypřítomných ostružin na 
sebe nenechaly dlouho čekat. 

V noci bylo příjemně, jen nás rušili hlasitě štěkající 
srnci. Ráno jsme vyhlásili dvě dlouhodobé disciplíny 
– tvorba textu o našem oddíle z vystříhaných kousků 
novin a rychlé nalezení povinných věcí v batohu.

Dopoledne jsme odstartovali držením papíru v 
rozevřeném kolíčku a čtyřmi paralelními disciplíny 
– Setonovým během, paměťovou, zapínáním košile 
poslepu a svazováním vlasců na čas.

Po obědě jsme pokračovali trefováním se vodní stří-
kačkou na místo určení, balením batohu na rychlost, 
přemisťováním ohně a azimuťákem. Při vycházce pro 
vodu jsme si otestovali znalosti květin a stromů. Po 
večeři jsme si vzájemně přečetli naše novinové vý-
tvory a vydali se hajan.

V neděli ráno jsme si zabalili a pustili se do posled-
ních dvou disciplín – praskání balonků přivázaných k 
noze a poté tradiční Epikurovo poselství.

Po velkém sečtení všech pořadí bylo jasné, že Mi-
kuldovi se podařilo obhájit loňský titul a Štítky zůsta-
nou doma u něj po celý následující rok. Najde příští 
rok přemožitele?
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ZPRÁVA O SMRTI HENRYHO WESTFOR-
DA VYVOLALA SILNOU ODEZVU

Zpráva o okolnostech smrti Henryho Westforda vy-
volala silné ohlasy veřejnosti. Lidé jsou překvapeni 
tím co najednou vyplulo na povrch o smrti velkoob-
chodníka pana Westforda a pohoršeni tím, že se pří-
čina smrti tak dlouho tajila. 

„ Řeknu vám, že je to hrozné, co se to dnes děje. 
Normálně ho vodkráglovat a takovej to byl počestnej 
občan. A pak se to snaží ututlat. Já bych je všechny 
zavřela.“ Pohoršuje se šedesátiletá důchodkyně.

„ Já jsem to hned věděl. Bylo mi na tom cosi divné-
ho. Taková náhlá smrt. Takový obávaný hráč na burze 
musel mít jistě spoustu nepřátel.“ Vyjádřil se k situaci 
dvaatřicetiletý muž.

Hádanky
Pro starší

Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však 
nerovnoměrně, tzn. že půlka může shořet během 
dvaceti minut a druhá hořet minut čtyřicet. Odměřte 
15 minut. K dispozici máte krabičku se sirkami.

Pro mladší
Mám otce i matku a přece nejsem syn. Kdo jsem?
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Názory veřejnosti se trochu rozcházejí. Nás ale vel-
mi zajímalo, jak se k této zprávě postaví dědicové 
Henryho Westforda. Podle našich informací se snaží 
přijít celé záhadě na kloub. 

Našli si budovy, kde se jejich vzdálený strýček po-
hyboval a hromadně je skupují  zřejmě za účelem 
zjistit o panu Westfordovi co nejvíce informací. Měli 
by si ale dávat pozor na vrahy Henryho Westforda , 
aby je jednoho dne také doktor Simmons nenalezl na 
svém pitevním stole. Uvidíme jak vše dopadne a do-
pátrá-li se někdo pravdy.

Pro New York Times zvláštní zpravodaj John Blake

Zápisek z deníku Henryho Westforda

12. prosince 1919
„Divné věci v mém okolí se stále množí. Už se skoro bo-
jím vycházet z domu. Ačkoliv se snažím sám sebe pře-
svědčit, že mi žádné nebezpečí nehrozí, někde uvnitř se 
tato myšlenka stejně objeví. Dneska ráno mi do kance-
láře doručili telegram. Když jsem se tázal, od koho je, 
odpověděla mi moje sekretářka, že je anonymní. Tak 
jsem se tedy jal ho číst…“

KRYSYBYSEMĚLYVYHUBIT.NEVISDNEANIHODINY!
Co bylo obsahem onoho telegramu, který strýčkovi 
toho dne dorazil?



Oddílová místa
Blíží se nám konec školního roku a s ním i těžší há-

danka. Dokážete vypátrat (nebo si vzpomenout), kde 
jsme vykopali tuhle truhlu? Víte to? Řekněte to Jen-
dovi a dostanete dva body do bodování.







O Lokýtkovi
V Loretánské ulici je na dveřích domu dodnes při-

pevněna úředně ověřená míra – český loket. Ve stře-
dověku byla tato míra hojně využívána a téměř každý, 
kdo si v nějakém krámku zakoupil sukno, si ho sem 
šel přeměřit, aby se přesvědčil, zda ho kupec neošidil.

Protože ovšem míra byla umístěna velmi vysoko, 

1. Týna 74
2. Kryštof 69
3. David 53
4. Mikulda 51
5. Johanka 47
6. Matěj 43
7. Štěpán 41
8. Míra 40
9. Kuba V. 32
10. Esterka 31
11. Máťa 31
12. Tea 31
13. Majda H. 30
14. Mety 26

15. Julinka 25
16. Jonatan 23
17. Kuba N. 22
18. Jósa 21
19. Skříťa 21
20. Edík 15
21. Berťa 14
22. Majda P. 14
23. Mája 11
24. Štěpán V. 11
25. Anežka 10
26. Vojta 7
27. Eliáš 5
28. Tomáš 5

Oddílové bodování za duben
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někteří krejčí či švadleny na ni nedosáhli. Od toho 
byl ovšem na místě připravený vysoký muž, jemuž se 
podle jeho funkce říkalo Loket: za drobnou úplatu se 
vždy vztyčil a správnou délku sukna přeměřil.

Jednoho dne ovšem Loket zemřel a povolání zdědil 
jeho syn, kterému se, pro jeho menší vzrůst, začalo ří-
kat Lokýtek. Neoplýval výškou, ale obratností, takže 
každé plátno které dostal dokázal rovněž spolehlivě 
přeměřit. Po několika letech své věrné služby u úřed-
ně ověřeného lokte se ale zapletl do pořádné levárny:

Domluvil se s nepoctivými kupci, nechal si tučně za-
platit a začal očerňovat poctivé pláteníky. Od té doby 
se vždy, když k němu někdo přišel, aby si svůj loket 
přeměřil, nejprve zeptal, od koho plátno má. Pokud 
bylo od nepoctivého kupce, který Lokýtkovi zaplatil, 
ubezpečil zákazníka, že je loket poctivý. Pokud ovšem 
bylo od někoho, s kým Lokýtek smluven nebyl a kým 
nebyl podplacen, zalhal, že je míra šizená a že do ce-
lého lokte schází několik palců.

I lámali si poctiví pláteníci hlavu, jak je možné, že 
jim najednou ubývá zákazníků a jejich živnost skomí-
rá. Nakonec to jednomu zapálilo a uchýlil se k malé 
lsti: Převlékl se za starou trhovkyni, vzal pečlivě od-
měřený kus svého sukna a vydal se za Lokýtkem.

Lokýtek sukno přeměřil a zeptal se, odkud že sukno 
má. Pláteník řekl své jméno; Lokýtek se zaškaredil: 
„Je to šizené, vzácná paní. Do lokte chybí dobrá dlaň!“
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ŠIFRY
Díl devátý

Jelikož se nám už blíží poklad, doporučuji opakovat 
šifry, které znáte, naučit se co nejvíce šifer nových a 
ujistit se, že víte co dělat, když se před vámi objeví na 
pokladě zpráva, u které hned neidentifikujete šifru. 
K tomu by mělo stačit projít si minulé díly šifer a na 
schůzkách dávat při učení šifer pozor. Velmi užiteč-
né jsou při pokladě různé tabulky, které vám ušetří 
čas a pomohou, kdyby vám třeba došly nápady, co se 
zprávou dělat.

 Co by mělo v takových tabulkách být? V tabulkách 
se hodí mít tabulku na velký a malý polský kříž, očís-
lovanou petronilku, dvě očíslované abecedy jednu s 

I rozzlobil se šizený kupec, strhal ze sebe všechnu 
maškaru a vmetl Lokýtkovi do tváře: „Šidíš dobroti-
vé kupce, abys přihrál peníze do kapsy těm falešným. 
Copak toto je nějaké poctivé řemeslo? Fuj a hanba!“

Lokýtek se jeho slov tuze ulekl, vzal nohy na rame-
na a v celé širé Praze už ho nikdy neviděli. Vyprávělo 
se pouze, že prchl do lesů, kde, stran všeho a všech, 
až do nejdelší smrti rozjímal o ošizených kupcích.

Úředně odměřený loket, u kterého Lokýtek stával, 
je dodnes v Loretánské ulici. V jaké pražské čtvrti Lo-
retánskou ulici najdeme? Odpovídejte Vosovi.
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CH a druhou bez něj (většinou se používá abeceda 
bez CH, ale je lepší mít obě) s tím, že abecedy by měly 
být očíslované odpředu i odzadu (jednou s tím, že je 
A číslo 1 a podruhé s tím, že číslo 1 je písmeno Z), 
přepůlenou abecedu, tabulky na souřadnice. Pro ty 
z vás, kteří si nejsou úplně jisti morseovkou se hodí 
mít napsanou abecedu v morseovce i s pomocnými 
slovy (to ovšem neznamená, že morseovku nemáte 
umět i bez taháku). Nezbytná je tabulka na čtvrtou 
oddílovou šifru. 

Hodí se mít vyrobenou posunovací abecedu na třetí 
oddílovou šifru. Když budete mít vyrobeno několik 
prázdných tabulek od velikosti např. 5 krát 5 a více 
může se to hodit třeba na druhou oddílovou šifru, ale 
i na jiné šifry se kterými se na své cestě na pokladě 
můžete setkat. 

Když si vyrobíte tabulky na nějakém tvrdším pa-
píru vydrží vám dlouho a rozhodně se neztratí, tak 
hurá do toho! Kdybyste měli nějaké dotazy, neváhejte 
a ptejte se.

Pokud vyluštíte následující šifru a vyluštěný text 
řeknete Sáře, můžete se těšit na dva tolik potřebné 
kontakty. 

10,12  21,23  4,6  19,21  26,2  9,11  3,5  4,6  13,15  
26,2  10,12  20,22  15,17  14,16  21,23  26,2  19,21
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Simča se ptá...? Štítek.

Kdo si myslíš, že příští rok vyhraje Štítek?
Mikulda: Já si osobně myslím, že příští rok vyhraje 
Štítek táborníčka Mája z Písku.  Skříťa: Asi Mája nebo 
Týna. Myslím, že spíš Týna, ta hodně maká. Hodně 
se snaží. Mája: Asi zase Mikulda nebo možná Jona-
tán. Jósa: Jóňa, Mája, Mikulda...? Mezi těma třema si 

Simča se ptá...? Velikonoce.
Bavilo tě barvení vajíček? 
Johanka: Z toho, co jsme celé odpoledne dělali, mě 
nejvíc bavilo právě barvení. Nejvíc duhový vajíčka. 
Esterka: Barvení vajíček metalovejma barvama mě 
moc bavilo. Jak jsme měly igelitový rukavice, na tom 
barvy  a opatlaly jsme to na vajíčka. Týna: Jo. Nejvíc 
mě ale bavilo dělat mazanec. 

Co na Velikonocích tě nejvíc bavilo? 
Johanka: Asi hra s kosmonautama. Esterka: Vařicí 
soutěž byla moc fajn. Mikulda: Nejvíc mě asi bavila 
velká hra s ostatními oddíly. Byla dobře udělaná a na-
víc jsme ji vyhráli, šváby. Míra: Ta hra s tou bombou. 
Dáva: Jak jsme hráli takovou tu hru celou, mezi oddí-
ly. Jak to připravovali vedoucí. Matěj: Rizoto. A to jak 
jsme zkoušeli agenty. Týna: Celý pondělí mě bavilo. 
Kryštof: Lakróóós! Lakróóós! 
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nejsem jistá. Johanka: Mikulda? Majda: Já myslím, že 
Mikulda. Ale i Týna má třeba šanci, nebo Mája. Nebo 
já taky klidně, když se nebudu flákat celej rok.  Týna: 
Mája! Já tomu věřím. Tea: Mikulda. Kryštof: Mikulda. 
Dáva: Buď Jonatán, Máťa nebo Štěpán. Možná i Mája 
má docela šanci. Štěpán V.: Mikulda nebo Jonatán. 
Matěj: Mikulda. Máťa: Mikulda nebo Mája. Mety: To 
nevim. Jůlinka: Určitě Mikulda. 

Která disciplína tě bavila nejvíc? A šla nejlíp?
Mikulda: Nejvíc mě asi bavila ohňová disciplína, ale 
nejvíc mi šel Setonův běh.  Skříťa: Nejvíc mě bavi-
la ta s těma stříkačkama, taková biatlonová. A asi 
mi nejvíc šla možná ta ohňová. Já nevím, moc si to 
nepamatuju. Mája: Líbily se mi všechny stejně, asi. 
Ta s morseovkou. Jósa: Nejvíc mě bavila... Asi skoro 
všechny stejně. Nejlíp mi šla ta s vázáním uzlů a pak 
to muselo udržet kámen. Johanka: Noviny. Ta disciplí-
na mi nešla nejlíp, ale nejvíc se mi líbily noviny. Nejlíp 
mi šla taková abeceda. Majda: Nejlíp mi šly kytky, ale 
nejvíc mě bavilo to s tou košilí a Epikurovo poselství. 
Týna: Nejvíc mě bavilo balení batohu a Epikurovo po-
selství. Tea: Nejvíc mě bavily noviny a nejvíc mi šlo 
Epikurovo poselství. Kryštof: Uzlování u Jendy mi šlo. 
Bavily mě lightsticky. Dáva: Šlo mi sbírání lightsticků 
a to mě asi i nejvíc bavilo. Taky bylo dobrý zapalování 
ohně. Štěpán V.: Jak jsme sbírali ty písmenka. Matěj: 
Nejvíc mě bavilo to s tím ohněm. Máťa: Nejvíc mě ba-



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

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

vilo u Vosy, když jsme dělali s ohněm. Mety: Nejvíc 
mě bavila ta s ohněm a nejvíc mi šla ta dlouhodobá. 
Jůlinka: Mě bavily hlavně ty s ohněm a nevim. 

Jak jsi spokojen/á se svým celkovým umístěním? 
Mikulda: Je to lepší, než jsem čekal, takže jsem spoko-
jenej. Skříťa: No, nejsem spokojená, ale všimla jsem 
si, že se to čím dál zhoršuje, takže to budu asi tréno-
vat. Mája: Jo, celkem dobrý.  Jósa: Nemyslím si, že by 
to bylo nějak strašný.  Johanka: Jo, jsem. Majda: Vy-
táhla jsem to z patnáctýho místa na pátý. Týna: Velice. 
Byla jsem druhá. Tea: Jsem hodně spokojená. Kryštof: 
Špatně. Protože je to horší než minule. Dáva: Celkem 
i jo. Ale je to dost zváštní, v poslední disciplíně jsem 
hledal nejdýl devítku, umístil jsem se na devátém 
místě a celkově taky na devátém. Štěpán V.: Moc ne... 
Matěj: Jo, je to dobrý. Máťa: Jsem spokojenej. Mety: 
Lepší než minule. Jůlinka: Celkem jo, když jsem se z 
předposledního vyhrabala na čtrnáctý. 


