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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Jak se povedla drakiáda? 
Inu, draci byli krásní, což 
o  to. Teď je ještě vycvičit, 
aby uměli létat, zatím to 
byly spíš neřízené střely 
země-země. Rozhodně je 
tedy nevyhazujte a naopak 
je do příštího roku pořád-
ně vytrénujte! Drak vedou-
cích ukázal, že to lze do-
táhnout opravdu vysoko!

Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám vánoční 
výprava, a  to si pište, že 
to letos bude pořádná ro-
mantika. Nevyrážíme totiž 
nikam jinam, než přímo 
na Sázavku! Bojíte se, jest-
li nezmrzneme? Kdepak! 
Zahřeje nás společný Štěd-
rý večer. A  na něm bude 
tombola. A  co to taková 
tombola vlastně je?

Haf! Haf! Haf!

Na vánoční výpravu 
nechť každý přiveze hez-
ký vlastnoručně vyrobený 
dárek, který nepodepsaný 
a zabalený schová pod vá-
noční stromeček. Během 
Štědrého večera si pak 
každý nějaký dárek vylo-
suje, a bude hádat, od koho 
že byl. Tak přemýšlejte, 
přemýšlejte, čím se letos 
pochlubíte!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší 
k  narozeninám Franto-
vi, Ondrovi a  již podruhé 
Tlampačovi!

Haf! Haf! Haf!

V  zápasu o  to, abychom 
pražské tramvaje udrže-
li při životě, si vedeme 
velmi dobře! Podařilo se 
nám znovu rozhýbat sko-
ro všechny linky, které 
zlotřilý magistrát v  říjnu 
zastavil. Nepřekvapí nás 
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Co budeme dělat my větší?
5. 12. Oddílovka (16.30–19.00)
12. 12. Družinovky (16.30–19.00)
13. 12. Družinovky (16.30–19.00)
15.–17. 12. Vánoční výprava
19. 12. Vánoční schůzka (16.30–19.00)

Na vánoční schůzku přineste hudební nástroje, 
ať je veselo!

A dále?

Po Vánocích začínáme oddílovkou:
9. 1. Oddílovka (16.30–19.00)
12.–14. 1. Bruslení a hra po Praze
24. 2. Výroční výprava
29. 3. – 2. 4. Velikonoční výprava
20.–22. 4. Výprava (asi na Sázavku)
1. 5. Družinkové výpravy
11.–13. 5. Štítek táborníka
8.–10. 6. Poklad a voda

ani zákeřné výluky – čer-
vení dokonce zajistili pro-
voz náhradního autobusu! 
Mladším se zase dobře 
vede při přepravování zná-
mých osobností. Nesmíme 

ale zapomenout ani na 
pravidelné kontroly v teré-
nu! Pokud si štípnete lístek 
v  tramvajové lince, která 
zrovna náleží vaší skupin-
ce, získáte cenné body!
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Štěně štěká... 
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Blíží se vánoční výprava, 
tak nezapomeňte na dárek 
do tomboly. Dárek musí 
být vlastnoručně vyrobený, 
jinak se ale fantazii meze 
nekladou!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V  listopadu jsme se vy-
dali na výpravu s  rodiči. 

I  přes všechny nástrahy, 
které nás v  pralese čekaly, 
jsme objevili pramen Ori-
noka.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Během učení stromů: 
„Jak se jmenuje strom, na 
kterém rostou bukvice?“ 
„Bukvic!“
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Co budeme dělat my menší?
7. 12. Schůzka (17.00–18.30) 
14. 12. Schůzka (17.00–18.30)
15.–17. 12. Vánoční výprava 
21. 12. Vánoční schůzka (17.00–18.30)

A dál…
13. 1. Výprava do ZOO 
24.–25. 2. Výroční výprava 
16.–18. 3. Víkendová výprava 
1.–2. 4. Velikonoční výprava 
11.–13. 5. Oddílové hry o štítek táborníka 
9. 6. Poklad
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Štěně
Pramen Orinoka objeven!

25. 11.

Redakci časopisu se doneslo, že 25. listopadu se 
podařilo několika skupinám objevitelů nalézt bájný 
pramen řeky Orinoko. U pramene dokonce našli indi-
ánský poklad! Ale začněme od začátku.

Jeden z objevitelů pátral v husté džungli několik 
měsíců, ale pramen nenašel. Podařilo se mu zjistit jen 
to, že o prameni asi něco vědí zdejší indiáni. Zavolal si 
proto na pomoc nejlepší stopaře. Rozdělili se a stopo-
vali indiány čtyřmi směry. Cestou na ně čekalo mnoho 
překážek – tekuté písky, rozbité mosty, nebezpeční 
pralesní živočichové… To však stopaře nezastavilo. 
Ba naopak, se vším si skvěle poradili a ještě se jim 
podařilo získat několik indicií. Stopy je dovedly do in-
diánské vesnice, kde s pomocí indicií dokázali odpo-
vědět indiánům na záludnou otázku. Za to jim indiáni 
prozradili polohu pramene. Tam je však čekali silní 
strážci, kteří je k prameni ani k pokladu nechtěli pus-
tit. Stopaři se s nimi museli utkat v souboji síly. Když 
strážce porazili, cesta k pramenu byla volná. Poklad 
si objevitelé nechali pro sebe, ale o polohu pramene 
se podělí s celým světem. Vám, milý čtenáři, zbývá 
jen počkat na nové vydání mapy světa a snít o tom, že 
také jednou učiníte význačný objev.
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Vánoce se blíží
Už se nám blíží Vánočka a s ní i zdobení stromečku 

pro hrocha. Máš představu jak by takový stromeček 
mohl vypadat? Zvládneš to nakreslit na stromeček? 
Jestli nevíš, co je to žrádlo pro hrocha, tak jsou to 
všechny potraviny, které můžeš dát lesním zvířátkům. 
Například jablko, mrkev. Pokud ozdobíš stromeček 
a ukážeš to Majdě nebo Týně, získáš bod do bodová-
ní. A jestli chceš ještě jeden bod, tak jim pověz, kde 
máme v klubovně vypínač.

Kontakty: 
Májka 725 807 853
Sára 728 739 631
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Jídelníčkovázsoutěž
Mášznápadznazdobréztáborovézjídlo?

Jezchutnézazs
nadnozsezpřipraví?

Jezlevnějšíznežzkaviár?
Tak dej vědět!

Pom
erančovi

zzzzDoz
zzzzkonce
ledna

3zjídlazvítězí
azmohouznéstzizTvézjméno

Pejsek

Ztracená krychlička
Pro starší od 6. třídy včetně

Krychlička se vydala z červeného políčka na výlet 
a ztratila se. Pomoz jí najít cestu zpět. Krychlička se 
může kutálet stále po stejné stěně a nemůže se překu-
lit přes hranu. I tak se však dokáže vrátit. Řešení ukaž 
Pomerančovi a dostaneš pár bodů.
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Ztracenáškrychlička

Krychličkašsešvydalašzščervenéhošpolíčkašnašvýlet
ašztratilašse.šPomozšjíšnajítšcestušzpět.ššKrychličkaš
sešmůžeškutáletšstálešpošstejnéšstěněšašnemůžešseš
překulitšpřesšhranu.šIštakšsešvšakšdokážešvrátit.
ŘešešníšukažšPomerančovišašdostaneššpáršbodů.

prošstaršíšodš6.štřídyšvčetně

Zadání:
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Retro kronika
Čeká nás Vánoční výprava. Připomeneme si, jaká byla 
před čtrnácti lety, v roce 2003.

Vánoční výprava 12.–14. 12. 2003

Vánoce se kvapem blížily a my jsme proto vyrazili do 
Šiškovic, abychom je společně prožili tradičně o tro-
chu dříve. Na nádraží jsme si hned všimli záhadné ve-
lice dlouhé věci zabalené ve vánočním papíře patřící 
Ládě. Všichni si mysleli, že jde o létací koště.      
V Pardubicích byl obrovský zmatek. Všechny vlaky 
měly zpoždění a nikdo nevěděl, který vlak jede z kte-
rého nástupiště. Nakonec se náš motoráček objevil. 
Měli jsme pořádné zpoždění, vypadalo to, že nestih-
neme autobus. Nicméně Háňa hned jak jsme vystou-
pili běžela na autobusové nádraží a autobus zastavila.  
Sobota
Po snídani jsme vyrazili do lesa pro stromeček a vá-
noční ozdoby. Vše potřebné jsme našli, ale pršelo až 
do večera. Nejdříve si každý vyrobil ozdůbku, po obě-
dě jsme se připravovali na večer. Po večeři nastala ta 
správná chvíle připravit čtyři vánoční tradice, které 
jsme včera večer dávali dohromady. Pak konečně na-
stala hodina H a my jsme začali slavit Vánoce. Zpívali 
jsme koledy a připalovali jsme si své malé svíčičky od 
jedné velké svíčky. Proběhly čtyři vánoční tradice. Ná-
sledně jsme si zahráli pudink. 
Dárečky se letos opět moc povedly. Z Ládiných dlou-
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hých věcí se vyklubal krásný vozembouch. Ještě jsme 
stihli hrát Vánočky a pojídače vánoček. Že nevíte, co 
to je? To je vánoční název naší oblíbené mafie. Po ta-
kových zážitcích se nám spalo moc pěkně.
Neděle
Uklidili jsme a vyrazili jsme do Prahy. 

Zapsal Tom, redakčně hodně zkráceno

Tajný rozhovor
Poznejte, s kým byl, a řekněte to Máje
. 
Jaké je tvé oblíbené táborové jídlo?
Mé oblíbené táborové jídlo je kuře na paprice.
Co bys vymyslel, kdybys měl připravit program na 
výpravu?
Asi bych připravil spaní alespoň do 9:00, pak bysme 
dlouho snídali, před obědem bysme hráli nějakou ori-
entační hru, po obědě bysme hráli frisbee, potom ně-
jaké karetní a stolní hry, po večerech parlament a ma-
fii. Příští den bych dal vstávání ve stejný čas a před 
odchodem a uklízením bych si zahrál veverčí ocásky.
Děláš nějakou divnou věc?
Ne, jsem zcela normální.
Jaká je tvá oblíbená tramvaj?
Mám rád 2, protože kdysi jezdila dobře krátkou trasu 
a přišlo mi, že je zbytečná. 
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Představ si, že jsi vedoucí. Musíš vymyslet celotá-
borovou hru. Co vymyslíš?
Moje celotáborová hra by byla zabraňte Švédům vyra-
bování Prahy (1648).
Jaké je tvé nejméně oblíbené táborové jídlo?
Mé nejméně oblíbené táborové jídlo je koprovka. 

Jak přežít jaderný výbuch
Ve čtvrtém díle příručky, kterou snad v životě ne-

budeš potřebovat, se dozvíš, jak se chovat v případě, 
že se ocitneš v radioaktivním prostředí (třeba po vý-
buchu jaderné elektrárny nebo atomové bomby). Pa-
matuj, že toto je příručka pro nouzové případy a na 
běžné výpravě do přírody není potřeba nic takového 
absolvovat.

Pokud se pohybujeme v radioaktivním prostředí, 
je důležité se před ním co nejlépe chránit. U každé-
ho úkrytu bychom měli mít alespoň přibližnou před-
stavu o tom, jak dobře nás chrání před vnější radiací. 
K tomu může posloužit třeba následující tabulka, kte-
rá pro několik materiálů ukazuje, jak tlustou vrstvu 
potřebujeme, aby dokázaly snížit míru záření na polo-
vinu. Podle tabulky je tedy nejlepším materiálem že-
lezo (případně ocel), protože už 1,8 cm železa zmírní 
záření na polovinu. Naopak sníh je dost nepraktický, 
protože na to, co zvládne ztlumit 1,8 cm železa, potře-
bujeme víc než půl metru sněhu.
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V běžné situaci najdeme coby nejlepší úkryt pod-
zemní prostory, které nás od povrchu dělí alespoň 
metrem hlíny. Další místa, kde je možné se schovat, 
jsou následující (jsou seřazeny od nejlepšího k nej-
horšímu):

• hluboké sklípky a skladovací prostory zapuštěné 
do svahu

• propustek (takový ten tunel, co vede pod náspem 
a slouží k tomu, aby se voda dostala z jedné strany 
náspu na druhou; vyskytují se často například pod 
náspy, na kterých vedou koleje)

• sklepy opuštěných budov
• opuštěné kamenné budovy
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Kde brát vodu?

Zdroje vody mohou být zamořené. Svou šanci na 
přežití můžeš zvýšit tím, že před necháš před pitím 
vodu alespoň 48 hodin odstát. Obecně je dobré se dr-
žet také následujících pravidel.

Nejlepší zdroje vody jsou pramínky, studny a další 
podzemní zdroje. Stejně tak voda, kterou nalezneš 
v potrubích nebo nádobách v opuštěných budovách. 
Vodu z takových zdrojů můžeš pít, jen je dobré ji ještě 
dezinfikovat a zbavit se tak bakterií. Stejně bezpečný 
je také sníh, vyhrabaný alespoň 15 cm pod povrchem.

Voda z potoků a řek je celkem bezpečná už pár dní 
po zamoření. Pokud je to možné, vodu z řek a poto-
ků před pitím přefiltruj. Voda v rybnících, bazénech 
a otevřených nádržích je většinou těžce znečištěná, 
nejhorší částice se postupem času naštěstí usazují 
u dna. Pokud je to možné, takovouto vodu nepij. Po-
kud ti nezbývá nic jiného, vodu pročisti: Vezmi hlínu 
z hloubky alespoň 10 cm pod povrchem a zamíchej ji 
do vody (použij tak 2,5 cm hlíny na každých 10 cm 
vody v nádobě). Vodu s hlínou pořádně zamíchej 
a pak nech chlínu, aby se usadila na dně (nech hlínu, 
aby se usazovala alespoň 6 hodin). Potom opatrně 
přendej vodu do jiné nádoby (zkus co nejméně vířit 
hlínu). Následně vodu ještě přefiltruj.

Hlavně nepanikař, pokud se ti udělá z radiace špat-
ně. Zachovej klid. Největším nebezpečím radiace je 
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infekce. Místo panikaření pečlivě hlídej, že dostatečně 
odpočíváš, piješ dost tekutin a dostatečně jíš. Můžeš 
použít léky proti zvracení. I malé množství radiace 
může způsobit, že se ti udělá špatně a pokud se včas 
schováš a budeš se chovat rozumně, příznaky mohou 
zase zmizet.

Pokud chceš získat nějaký ten bod do Pejska, řekni 
Jendovi, jestli je lepší se schovat do chýše postavené 
z ledu nebo do chýše postavené ze dřeva. (Předpoklá-
dejme, že obě chýše mají stejně tlusté stěny.) Pokud si 
chceš přečíst víc o tom, jak přežít, podívej se na pří-
ručku k přežití (je k dostání i jako mobilní aplikace). 
Je sice anglicky, ale je tam spousta obrázků a použil 
jsem ji i pro sepsání tohoto článku: http://vpr.red/
survivalManual

Neznámé šifry a jak na ně
Nejprve si prozradíme řešení šifer z minulého dílu. 
V neznámé šifře pro starší bylo klíčové na začátku 
spočítat písmenka. Vyšlo 49, což ukazuje na to, že je 
dobrý nápad přepsat si zprávu do tabulky 7x7. Pak 
už stačí jen najít správný směr, jak písmenka přečíst. 
Spočítání písmenek zprávy je užitečný začátek! Často 
jde navíc od pohledu poznat, že se jedná o transpozič-
ní šifru – tedy že obsahuje správná písmenka, jenom 
v nesprávném pořadí. V tuto chvíli je nalezení správ-
né tabulky na jejich přeskupení půlka úspěchu.
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V neznámé šifře pro mladší stačilo vzít tolikáté pís-
menko ze zvířete, kolik jich bylo. Tedy např. dvě opice 
= P.
Šifra pro starší do stupňů (6.–9. třída)
Lednová kalamita, čtvrteční ráno, jupiterští polobozi, 
páteční dopoledne, dubnový polibek, pondělní hroz-
ba, pozemská hrabivost
Šifra pro mladší (1.–5. třída)

TROJKA, ČTYŘKA, SEDMIČKA, TROJKA, TROJKA, 
JEDNIČKA

Otázky ze života klubovny
V listopadu jste mi neodpověděl vůbec nikdo, přesto-
že si myslím, že otázka nebyla zas až tak těžká – stači-
lo jen trochu prohledat náš web. Správnou odpovědí 
je rok 2009/2010 a hře říkáme Golem. 
V prosinci mě zajímá, z jakého důvodu probíhala od 
srpna do října roku 2002 v klubovně velká rekon-
strukce.

Odpovídejte Samaře.

Šestiúhelníky
do 5. třídy

Před sebou vidíš pole z šestiúhelníků, pod nímž jsou 
umístěny jeho části. Tvým  úkolem je, části do pole 
rozmístit tak, aby ti žádná část nezbyla a aby bylo celé 
pole zaplněno. Příklad správného zaplnění vypadá 
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takto: 

Kdo ukáže správně vybarvené pole Štěpánovi, do-
stane nějaký ten bod do bodování.
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Cestopis z Bulharska 
Neděle 20. 8. 

Vstali jsme časně a vyrazili dál po táhlém ostrém hře-
beni. Naším dnešním cílem byla poměrně blízká Ryb-
ná ezera. Na vrcholku zdánlivě nekonečného kopce 
jsme si dali svačinu. Cesta pokračovala po okraji hře-
bene a již během ní jsme se mohli kochat pohledy na 
veliká jezera na protějším svahu.  Oběd jsme si dali 
nedaleko stáda krav a podivné zříceniny poté, co jsme 
sešli trochu níže k idylickému potůčku.
Následně jsme se vyškrábali ještě kus do kopce a sta-
nuli u chaty Rybná ezera, která byla bohužel doo-
pravdy chatou (a kolem bylo tedy dost turistů), ne 
nouzovým přístřeškem. Po obhlédnutí místních je-
zer a krátké občerstvovací přestávce jsme se šli ze-
ptat dovnitř na ceny ubytování. Ve hře bylo i bydlení 
vevnitř – v případě, že by přišla hnusná bouřka. I cena 
za stan byla ovšem poměrně vysoká, takže jsme se 
rozhodli ušetřit peníze na horší časy a vydat se hle-
dat vhodné místo jinde. Hřeben, po kterém měla naše 
cesta pokračovat, se ovšem nejevil jako nejbezpečněj-
ší varianta, tak jsme se vydali opačným směrem ke 
Smradlivu a Černotu ezeru, kde se měl dokonce někde 
nacházet nějaký přístřech.
Cestou do kopce jsme potkali koně, borůvky, vtipné 
dřevěné mostky, bahnitá jezírka i cedule „Národ-
ní park“, ale přístřešek ne. Stany jsme tedy postavili 
v zákrytu na pěkné planince kus od cesty, a vydali se 
nalehko na výlet k jezerům. K prvnímu z nich jsme do-
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razili asi po půl hodině a Eliška se Sárou si v něm hned 
umyly nohy. Po chvíli jsme po plážičce pokračovali dál 
až k nějaké hrázi a ostrovu, kde už si boty zulo více 
odvážlivců. Bavili jsme se místním bahnem, do kte-
rého bylo velmi snadné zapadnout, a Sára s Májkou 
a Eliškou přebrodily na ostrov. Když byly naše nebohé 
nožky dostatečně osvěženy, vydali jsme se zpět. Ces-
tou jsme pohlédli v dál ze skvělého kochacího kamene 
a po návratu se vrhli do vaření.
Po večeři se někteří šli ještě dojíst borůvkami. Potom 
jsme vyzkoušeli, že se do největšího stanu vejdeme 
vsedě i v osmi (a za deště tedy lze hrát Bang!) a nako-
nec se venku (za klepání kosy) o pár věcech poradili. 
Následně už nezbylo než si vyčistit zuby, zalehnout 
a doufat, že nás neprobudí bouřka.

(zapsala Samara)



Jenda (799 790 244)
Pomeranč (720 358 010)
Samara (733 210 214)
Vosa (720 368 688)

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

Kontakty:
(Kontakty na Májku a Sáru najedete u mladších)


