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Pejsek štěká...
Haf ! Haf ! Haf !

Úspěšně jsme se vrátili 
z Číhošti. Střed republiky 
je pokořen – a  tajemství 
Číhošťského zázraku snad 
alespoň poodkryto. Zdali-
pak si ještě něco pamatu-
jete o Josefu Toufarovi?

Haf ! Haf ! Haf !

Čeká a nemine nás Ští-
tek táborníka. Ve  chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, je 
o jménu vítěze Oddílových 
her už možná rozhodnuto. 
Komu jen připadla ta ve-
liká čest tentokrát? Jenom 
doufám, že nepršelo, haf, 
haf, haf !

Haf ! Haf ! Haf !

Tábor se nám ale blíží 
mílovými kroky, tak nám 
nezapomeňte co nejdříve 

odevzdat všechny přihláš-
ky a potvrzení od doktora, 
a  také nezapomeňte včas 
zaplatit, abychom mohli 
v  plném proudu dokončit 
všechny velkolepé přípravy 
– už jsem tady o tom jed-
nou štěkal!

Haf ! Haf ! Haf !

Štěkám všechno nejlepší 
k narozeninám Máje!

Haf ! Haf ! Haf !

Snad se vám vyvedly 
družinkové výpravy. Po-
dobné vzpruhy bylo nám 
již nutně potřebí, zákeřný 
Omnitransport skupuje 
jednu tramvajovou linku 
za  druhou. Ale nebojte: 
Už brzy si to s ním rozdá-
me! Trénujte šifry, naku-
pujte mapy!
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Co budeme dělat my větší?
15. 5. Oddílovka (16.30–19.00)
22. 5. Družinovky (16.30–19.00)
23. 5. Družinovka (16.30–19.00)
29. 5. Oddílovka (16.30–19.00)

A dále?

8.–10. 6. Poklad a voda
30. 6. – 22. 7. Tábor

Haf ! Haf ! Haf !

Jestli vám ještě chybí 
něco na tábor – tedy hlav-
ně vlastní proutěná postel 

a bedýnka – určitě nevyne-
chejte jediný výrobní čaj! 
V červnu se různým nedo-
dělkům budeme věnovat 
i na oddílovkách.
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Štěně štěká...
Ňaf ! Ňaf ! Ňaf !

V  květnu se vypravíme 
na  Oddílové hry o  štítek 
táborníka. Určitě to bude 
napínavý boj, tak jako loni. 
Co myslíte, povede se Káje 
obhájit titul?

Ňaf ! Ňaf ! Ňaf !

Do  odevzdání přihlášek 
na letošní tábor zbývá ještě 
měsíc, tak to nepropásně-

te! Do konce května je po-
třeba odevzdat přihlášku 
i posudek od lékaře.

Ňaf ! Ňaf ! Ňaf !

V  ulicích Prahy přibývá 
čím dál více duchů. Ač-
koliv se snažíme, seč nám 
síly stačí, budeme muset 
zabrat, jinak budou brzy 
všichni duchové ve  světě 
smrtelníků.
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Co budeme dělat my menší?
3. 5. Schůzka (17.00–18.30)
4. 5. Čaj (16.00–18.00)
10. 5. Schůzka (17.00–18.30)
11.–13. 5. Štítek táborníka
17. 5. Schůzka (17.00–18.30)
24. 5. Schůzka (17.00–18.30)
31. 5. Schůzka (17.00–18.30)

A dále?

9. 6. Poklad
3.–10. 7. Tábor
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Štěně
Jaro je v plném proudu a příroda hraje všemi barvami. 
Kame se ale poděly barvy tohoto zvířátka? Jak má vy-
padat se dozvíš, když vybarvíš jedničky červeně, dvojky 
žlutě, trojky hnědě, čtyřky šedě, pětky zeleně a  šestky 
modře. A  když to ukážeš Týně nebo Majdě, dostaneš 
i nějaký bod do bodování. Tak hurá do toho!

Kontakty: 
Májka – 725 807 853
Sára – 728 739 631
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Pejsek
Ztracená krychlička
Pro starší od 6. třídy včetně

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

Ztracenáškrychlička

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

prošstaršíšodš6.štřídyšvčetně

Zadání:
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Neznámé šifry a jak na ně
Nejprve si prozradíme řešení šifer z minulého dílu. K ši-
fře pro starší stačilo najít si ve zpěvníčku píseň Holubí 
dům a  správně spočítat, kolikátá jsou v  textu. Tolikáté 
písmeno potom stačilo vzít z abecedy. 
U mladších bylo potřeba vždy doplnit tolik písmen, ko-
lik značí číslo, aby obě slova dávala smysl. Tedy např. 
do  vě-1-osa se doplnilo písmeno K, tím vznikla slova 
VĚK  a KOSA. Do tajenky se potom použilo doplněné 
písmeno K. Vyšlo řešení KRÁVA ZAJÍCE NEDOHO-
NÍ.

Šifra pro starší do stupňů (6.–9. třída)

Cílevědomý čtenář luští každoročně několikrát. Připí-
náček svírající úvodník přišpendlila pořádající děvčata. 
Tábořiště částečně neúspěšně dohasínající nešťastně 
zalévali. Číslování zašlete. Znečištěný dřez údržbáře ab-
normálně rozčílil.

Nápověda: Za vším hledej morseovku a diakritiku. 

Šifra pro mladší (1.–5. třída)

Kolem Lesa Utíkal Bílý Oříšek Vedle Naší Alenky.



9

Tajný rozhovor
Poznejte s kým byl. Řekněte to Máje (ale tajně, ať to nikdo 
neslyší). Když to uhodnete, získáte bod do bodování. Pozor! 
Na každý Tajný rozhovor máte jen jeden pokus. Člověk, se 
kterým je rozhovor udělán, dělá samozřejmě jakoby nic.
Jaké je tvé nejoblíbenější táborové jídlo?
To je těžká otázka! Chutnají mi skoro všechna. Ale tak 
třeba čína, nudle se zeleninou a bramborový guláš.
Prozraď na sebe nějakou divnou věc, co děláš.
Jím jablko i s ohryzkem. A jahody často i s tim zelenym 
nahoře, když to nevypadá hnusně.
Co nejkurióznějšího sis zapomněl/a vzít na výpravu?
Pohorky. Dokonce dvakrát, ale naštěstí to jen jednou ne-
šlo napravit. A bylo to utrpení. Celý víkend bylo mokro.
Která tramvajová linka je tvá oblíbená a proč?
Asi devítka – jezdím s  ní nejčastěji, většinou ze školy, 
takže se s ní pojí vzpomínky na spolužáky a tak.
Které je tvé nejméně oblíbené táborové jídlo? Dalo by 
se nějak vylepšit, abys ho měl/a radši?
Zase je to těžké, jak říkám, chutnají mi skoro všechna. 
Na tom mém asi nejméně oblíbeném se nedá změnit nic, 
protože pak už by to vůbec nebylo to určité jídlo...
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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
takto: 

Kdo ukáže správně vybarvené pole Štěpánovi, dostane
nějaký ten bod do bodování.
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Otázky ze života klubovny
Na dřevěné nástěnce se splněnými stupni je u druhého 
stupně přitlučeno jedenáct koleček se jmény.
V květnu bych ráda věděla, kde máme v klubovně hasicí 
přístroj.

Odpovídejte Samaře. 

Jak rozdělat oheň
V minulém díle příručky o přežití v  přírodě jsem psal 
o  tom, jak udržovat a  rozšířit oheň. V  této kapitole se 
dozvíš o různých způsobech rozdělávání ohně.

1. Funkční sirky nebo zapalovač

Pokud máme funkční sirky nebo zapalovač, není co ře-
šit. Stačí přiložit plamínek k zátopi a postupně přikládat.

2. Prázdný zapalovač nebo moderní křesadlo

S prázdným zapalovačem nebo s moderním křesadlem 
(to je takové to křesadlo, které lze v současnosti koupit 
skoro v  každém obchodě se outdoorovým vybavením, 
většinou se skládá ze slitinové tyčinky obsahující hořčík 
a tvrdé kovové destičky, pomocí které se o tuto tyčinku 
škrtá) dá rozdělání ohně trochu víc práce, ale stále jde 
o poměrně snadný úkol, když si vše pečlivě připravíme. 

Ani zde nepotřebujeme ten nejlepší troud, ale už se 
nám bude hodit nějaký jemný materiál. Stačí však seno, 
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tenký papír či nadrcená kůra. Pokud máme křesadlo, sta-
čí jím pořádně do  materiálu zakřesat a  rychle rozfou-
kat vzniklé uhlíky. Se zapalovačem můžeme také prostě 
křesat do materiálu a doufat, že něco chytne. Účinnější 
však je rozebrat vršek zapalovače tak, aby bylo možno 
zapalovač zabalit do  hořlavého materiálu, aby koukalo 
jenom křesací kolečko. Následně zapalovač pevně chyt-
neme a rychle přejedeme kolečkem po tvrdém povrchu. 
Když to několikrát za  sebou rychle zopakujeme, mělo 
by se v materiálu kolem zapalovače nasbírat dostatečné 
množství jisker, abychom mohli začít rozfoukávat oheň. 
V ten moment je také dobrý nápad z doutnajícího mate-
riálu vyndat plastový zapalovač. Nejen, že by při hoření 
dost smrděl, ale hlavně ho můžeme využít na další roz-
dělání ohně.

3. Klasické křesadlo

Klasické křesadlo sestává z  ocílky a  křesacího kame-
ne. Ocílka je zahnutý kus uhlíkaté oceli. Může se však 
stát, že ji nemáme po ruce. Pak si budeme muset vystačit 
třeba s  tupou stranou nože z uhlíkaté oceli nebo třeba 
kouskem pilky na železo (pozor, nerez nefunguje). Jako 
křesací kámen je nejvhodnější pazourek, lze však použít 
třeba i křemen a v nouzi i další kameny s příměsí křeme-
ne. Tady už k rozdělání ohně potřebujeme dobrý troud.

Do jedné ruky pevně uchopíme ocílku. Druhou rukou, 
která svírá křesací kámen, udeříme shora dolů tak, aby 
hrana kamene sjela příčně přes ocílku. (Někteří také kře-



13

sají naopak, že pevně drží kámen a křesají ocílkou, záleží 
na tom, co je komu pohodlnější.) Po troše tréninku nám 
začnou během křesání odlétávat jiskry, které zachytíme 
do troudu a rozfoukáme plamen.

Dále lze rozdělávat oheň například třením dřev nebo 
pomocí spojkové čočky (lupa, dalekohled, brýle na da-
lekozrakost, dokonce lze použít správně zbroušený kus 
ledu),zkratováním baterie nebo využitím vhodných che-
mických reakcí. Ale o tom si povíme zas někdy jindy.

Cestopis z Bulharska
Pátek 25. 8.

Ráno zahajujeme klesání do údolí do civilizace. Auto 
už u  baráčku nestojí, tak ho zkoumáme a  naše večer-
ní domněnky se potvrzují – i  přes včerejší pochyby se 
opravdu jedná o onu nouzovou chatu. Po krátkém prů-
zkumu pokračujeme v sestupu a doufáme, že se budeme 
moci vykoupat u vodopádu. 

Obědváme na loučce, na které buď ještě nedávno stál 
tábor, nebo jde o  opravdu divné rituální místo. Stá-
le klesáme a  teplota stoupá. Přibývají domy i  Bulhaři, 
potkáváme pány vychutnávající si pivko u piknikového 
stolu ve vysoké nadmořské výšce. Cestou jsme se zvládli 
i krátce ztratit – sešli jsme z cesty a ukázalo se, že ta pě-
šinka, po které jdeme, fakt nikam nevede.
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K vodopádu dorážíme dříve, než jsme čekali, a dopro-
vází to zklamání – vodopád je sice super, ale jde o míst-
ní turistickou atrakci, takže se rozhodně nevykoupeme 
a  ještě nás chtějí místní natáhnout do  jejich ubytova-
cích zařízení. Po  prozkoumání okolí vodopádu usedá-
me na svačinu a velkou poradu do hezkého altánu. Zde 
dlouze řešíme, co dál. Nakonec se rozhodujeme, že ná-
sledujícího dne odcestujeme do Sofie, kterou si pořádně 
prohlédneme. Problém je trochu s ubytováním a vlakem, 
snažíme se najít nějaký kemp, kde bychom v Sofii mohli 
přespat, ale marně. Necháváme to tedy na později. Vlak 
nakonec nacházíme ve vedlejším větším městečku, takže 
pokračujeme přes městečko směrem k němu.

Protože už se blížil večer a věděli jsme, že v městečku 
místo na  spaní asi nenajdeme, hledáme vhodné místo 
někde v okolních polích. Nejdříve ale narážíme na pár 
stanů okolo rybníka, tak se u stavení u silnice ptáme, zda 
bychom tu také mohli rozbít tábor. Pán v domečku ale 
samozřejmě neumí anglicky, takže Májka využívá svou 
chabou ruštinu. Nakonec ale pokračujeme dále, pán by 
chtěl peníze a to se nám vzhledem k tomu, že nehodlá-
me rybařit, nevyplatí. 

Nocleh nakonec nacházíme v  podivném obdélníku 
mezi poli kus pod úrovní zbylého terénu, vytvořeném 
asi mezemi. Nám ale místo absolutně vyhovuje, jelikož 
jsme skrytí (přestože bychom asi stejně byli všem jedno). 
Stavíme stany, fotíme si kudlanku, kterou jsme během 
stavby objevili, večeříme a koukáme na hory na obzoru, 
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kde jsme ještě nedávno stáli. Při focení západu slunce 
také pozorujeme zvláštní úkaz – v našem obdélníku je 
znatelně chladněji, než když z  něj člověk vyleze. Před 
ulehnutím ke spánku ještě využíváme toho, že jsme stále 
mimo světla civilizace, a  učíme se hvězdy. Společnými 
silami se nakonec dostáváme k  tomu, že jsme schopni 
identifikovat patnáct souhvězdí, a  spokojeni zalézáme 
(možná naposledy) do stanů.

 (zapsala Samara)

Retro kronika
Bambiriáda 20.–23. 2004

Tak jako každý rok se i letos konala Bambiriáda. Přes 
menší komplikace, nedostatek času, klesající morálku 
a  koutky úst jsme začali zhruba včas. Dalo by se spíš 
říci, že naše zpoždění oproti ostatním organisacím ne-
bylo zas tak znatelné… Teepee stálo (sice nemělo vchod 
na  jihovýchod, ale v  rámci praktičnosti nám připadalo 
lepší nedat vchod směrem ke stromu. Sotva jsme si začali 
oblékat zelená skupinová trička, začaly se trousit první 
davy dětí a rodičů nadšených pro každou šílenost. Začalo 
se bojovat na kladině a v ringu, provazová lávka byla jako 
šňůrka s  korálky, lakrosky s  tenisáky se ne a  ne strefit 
do cíle, dětských obličejů s indiánským malováním při-
bývalo a první děti si už začali chodit pro odměnu. Večer 
jsme se rozcházeli a ráno zase scházeli natěšeni na další 
zážitky. V horkých polednech přišli vhod darované „cucy 
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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

na kládě v čokoládě“ i koupání (i když často nedobro-
volně, že, Láďo?!). Hlavasům šla hlava kolem, ale dařilo 
se vše udržet v chodu. A přišla neděle, slzy kanuly, byl 
konec. Každý byl vděčný za těch pár dní strávených se 
Skupinou a se skupinou fajn lidiček.

Autor neznámý, redakčně zkráceno

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


