


Pejsek štěká...
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Vše nejlepší štěkám 
k narozeninám Starcovi!!!

Májka čte návodu ČD 
plného slov o aplikaci 
In-karta a nechce přestat. 
Bahňák komentuje: 

„Ty seš Májka s aplikací 
pořád mele.“

Bahňák při koupání v 
Sázavě (Tomovi se nechce 
vlézt do vody):

„Já budu dělat, že se to-
pím, aby tam Tom musel 
skočit a pak uplavu, aby 
mě Tom neutopil.“

Ani ne za dva měsíce 
vyrážíme na mamuta! Tak 
se připravte, domalujte 
bedýnky a dotáhněte po-
slední uzlíky na postelích 
a hlavně nám přineste při-
hlášku.

Co budeme dělat?
11. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00) 
18. 5. Družinovky
25. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)
28.-30. 5. Štítek táborníčka
1. 6. Družinovky

A dále?
18.-20. 6. Voda
1. - 21. 7. na MAMUTA !!!
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Malý kvíz - o mapě
 Jsem moc zvědav, zda se vůbec někdo pokusí od-

povědět na následující otázky. Budu moc rád, když 
dostanu alespoň pár odpovědí. Nebojte se odpovídat, 
když bude něco špatně, tak to nevadí - chyby dělá 
každý.

 
1. Měřítko na mapě je 1:100 000. Co to znamená 

(kolik kilometrů v reálu je centimetrů na mapě)?
 
2. Na mapě je nakreslená cesta, která směřuje na 

sever. Na jakou světovou stranu povede cesta, která z 
první odbočuje kolmo doprava?

 
3.  Napiš alespoň 5 orientačních bodů, které ti po-

mohou určit vlastní stanoviště na mapě.

 4.  Jak poznáš na mapě, že cesta povede do kopce?

 5. Nakresli mapovou značku pomníčku a nádraží
 
Za správné odpovědi, bude odměna.            

Tom



Bodování duben
1. Míša 42 
1. Májka 42 
2. Pomeranč 38 
3. Simča 37 
4. Mikulda 36 
5. Vosa 35 
6. Kuba 25 
7. Štěpán 26 
8. Majda 25 
8. Sára 25 
9. Jenda 24 

9. David 24 
10. Skříťa 21 
11. Týna 20 
12. Matyáš 18 
12. Bára 18 
13. Dave 17 
14. Terka 15 
15. Obi 14 
16. Bahňák 13 
17. Jakub 4

O titul Sázavkáře
23.-25.4

Z Hlavního nádraží jsme se vydali na Sázavku utkat 
se o titul Sázavkáře. Velcí byli na putování, takže šan-
ce na vítězství byly opravdu velké. Boj jsme zahájili 
večerním hledáním flétny po zvuku. Trvalo to pře-
kvapivě krátce a všichni byli během chvíle úspěšní. 
Odebrali jsme se na kutě, abychom mohli ráno pokra-
čovat co nejlépe.

Po snídani jsme se pustili do stavění plachtičky na 
čas a házení šiškou na cíl. Následovalo sbírání chrastí 
na čas a pořadí se každou chvíli měnilo jako na běží-
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cím pásu. Počasí bylo nádherné, tak jsme si ho poby-
tem venku dosyta užívali.

Azimuťák dělal problémy snad všem, ale přepalo-
vání provázku reputaci zase vylepšilo. Takové perné 
dopoledne nás všechny vyčerpalo a vyhladovělo, tak 
jsme se pustili do přípravy salátu. Všechny se moc 
povedly a chutnaly.., nu jako salát. Značně posilnění 
jsme se pustili do tvorby komiksů. Čas se pomalu za-
čínal chýlit k večeru a my se snažili propinkat co nej-
rychleji balónek vyznačenou tratí, poskládat Epiku-
rovo poselství ukrývající moudro o nepřátelích, najít 
větvičku na zhotovení snového kruhu a nanosit dříví 
na večerní táborák.

Polévka vesele bublala na kamnech a my vyráběli 
komiksy a snové kruhy a čekali až dorazí naši nej-
starší. Naše očekávání bylo záhy naplněno, najedli 
jsme se a vyrazili k ohýnku opékat buřty, slaninu, sýr 
a další nejroztodivnější potraviny v různých kombi-
nacích, jaké nás jen napadli. Za zvuků Starcovy kyta-
ry byl svět hned příjemnější.

Unavení jsme zalézali do spacáků a Sázavkou se li-
nula vůně perníku. V neděli jsme si na něm dokon-
ce pochutnali, dodělali snové kruhy a pustili se do 
úklidu a štípání dřeva. Titul Sázavkáře získala Simča. 
Gratulujeme! Když bylo vše připravené a hotové, vy-
dali jsme se na vlak do Prahy a hurá domů.

Eliška



Šifrování
Šifry, které jsme si ukazovali v minulých dílech byly 

převážně substituční, to znamená, že jsme písmeno 
ze zprávy nahradili jiným písmenem nebo znakem. 
Dnešní šifra bude transpoziční, takže zachováme 
všechny písmena ze zprávy, pouze přeházíme jejich 
pořadí podle určitého pravidla. Budeme potřebovat 
klíč, nejlépe takový, kde se žádné písmeno neopaku-
je, já jsem vybrala slovo pastelky.

Text, který chceme zašifrovat, v tomto případě větu: 
„Není hanba upadnout, ale zůstat ležet“ za píšeme do 
tabulky do tolika sloupců, kolik má klíč písmen. 

P A S T E L K Y
N E N I H A N B
A U P A D N O U
T A L E Z U S T
A T L E Z E T X

Poté sloupce přeházíme tak, aby písmena v klíči šla 
za sebou v abecedním pořadí:

5



6

A E K L P S T Y
E H N A N N I B
U D O N A P A U
A Z S U T L E T
T Z T E A L E X

Text z tabulky přepíšeme po řádcích a dolů přidá-
me do úvozovek klíč:

Ehnan nibudon na pau azsu tlettz tea lex. 
„Petrklíč“

Zkuste si za mědák vyluštit: 
Ond je evitln sec jkana dtsioř.

„Strom“

Pro zdatnější luštitele: 
Jlsftu\x bmwrcbuoad sfip hkCapsLkSjlwrgjip oúč-

žáéadrzCapsLkscbzi oúkůzihkwrěč cběčwrxvgjbmtu 
cbwrrzettu n,CapsLks hkáé ěčoúCapsLksrzbmžá ad-
n,+šet.

Eliška



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

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

Štítek táborníčka
28. až 30. května se odehraje na Plešivci velké klání 

o štítek táborníčka. Uvidíme se i s družinou nejmen-
ších, tak pojeďte! Loni štítek získala Eliška, kdo to 
bude letos?

Voda
18. až 20. června vyrazíme do západních Čech a změ-
říme své síly s vodním živlem - s řekou Ohří a s Eliš-
kou a Pomerančem opěvovaným Hubertusem.

Čaj
4. června v pátek doražte si domalovat bedýnky a 
udělat postele ať máte při lovení mamuta co největší 
pohodlí.


