Pejsek štěká...

Po letošním Velikonočním táboření strávila
naše redakce veškerý čas
ověřením
nebývalého
tvrzení - že pes, objevující se na našem Velikonočním táboření pochází
z rodu Pejsek pejskulus,
lat. Canis vpredus.
Redakce skutečně ověřila, že pes v tvrzení: „Je
tu zima jako pes!“ pochází z Pejska roku 1998 vyprávějícím o Vánočním
táboření. Pes v tvrzení
„Sněží jako pes!“ pak z
roku 2002. Jediné neověřitelné ale pravdivé tvrzení je pak „Je to dobrý jako
pes!“, které je pravděpodobně souborem všech
ročníků.
Za zcela nesmyslné tvrzení pak redakce označila
tvrzení „Je tu sněhu jako
dvě a půl krávy!“, které k
nám bylo pravděpodobně

zaneseno mimozemskou civilizací! Takže pozor na krávy a
Pejska!
Haf!!!!

Pejsek pro vás s nasazením
vlastního krku získal několik
Velikonočních koled, které
snad mohou být inspirací pro
další svátky.
„Hody hody doprovody,
nemám dnes chuť na závody,
dáš-li pentli bez závodu,
nenavštívím dnes hospodu.“
Vosa 2013
„Hody hody doprovody,
já jsem hustej týpek,
proženu tě kolem týpek!“
autor neznámý
„Hody hody, dobré ráno,
o výprask je postaráno.“
Vítek Hrochovic, 2013
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Haf!!!!

Na závěr přinášíme již
jen milé překlepnutí našeho mistra Poma: „Co to
pojmout jako vpřeďácké
dějiny? Jako praotec Říp na
Čechu?“. Raději upřesňu-

jeme, že Vpřeďácké dějiny
začínají v Rokli úmluvy,
kterou každý Vpřeďák
dobře zná, nikoliv na zmíněném Čechu.

Co budeme dělat?
9. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
16. a 17. 4. Družinovky (16:30 - 19:00)
19. 4. Výprava na pruty
19. - 21. 4. Výprava na blind
23. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
30. 4. a 1. 5. Družinovky (16:30 - 19:00)
4. - 5. 5. Divadelní festival
7. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)

...a dále

10. - 12. 5. Oddílové hry
31. 5. - 2. 6. Za tajemstvím Prahy
14. - 16. 6. Výprava na vodu
28. 6. odjezd na představebku
1. 7. odjezd na tábor
14. 7. konec kratšího tábora
21. 7. konec delšího tábora
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Poznej přísloví
Vyřešená přísloví ukažte Pomerančovi.

1. Vstup do budovy sloužící k naplňování základních fyziologických potřeb je bez vlastnictví prostředku k všeobecné směně zboží zcela zakázán.

2. Osoba vlastnící alespoň jeden smyslový orgán
zaměřený na příjem elektromagnetického vlnění o
vlnové délce 400 – 750 nm se stává vysoce postaveným monarchou ve společnosti jedinců, kteří smyslový orgán mají poškozený, či ho vůbec nevlastní.
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Dvě hlášky za vláček...
...nebo klidně za tramvaj:
David při batikování: Májo, tam kde jsme
to vázali to je blbý.
Sára Jóňovi: "Napiš si to na papír a dej si
ho do kapsy." Jóňa: "Napíšu si to na ruku a
tu si dám do kapsy!"
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Velikonoce
(28.3-4.1)

Čtvrtek ráno, mráz je venku,
oddíly se houfují,
dojdeme si pro jízdenku,
ve vlaku usednem k okénku,
průvodčí se strachují.

Sobota je den výletu,
zamíříme na hrad Kost,
na skále pojíme tu,
z prutů pomlázku upletu,
pak už toho bylo dost.

Ráno všude kolem bílo,
počasí se nezlepšuje,
přes noc, zdá se, nasněžilo,
ovšem, žádné veledílo.
Dřeva velmi potřeba je.

A už je tu pondělí!
S ním i velikonoční kráva,
klucí za ní spěchají,
i slepici nalézají,
u ní je poslední zpráva.

Dolní Bousov, kousek pěšky,
louka je to vskutku krásná,
není proč tropit posměšky,
postavíme si přístřešky,
tato noc nebude jasná.

V neděli hrajeme lakros,
házíme, chytáme, běháme,
hra místy připomíná skvost,
všichni jsme zpocení na kost,
zadarmo se nevzdáme.

Skarabická akademie,
v pátek otvírá se,
hloupý, kdo ji nevyužije,
své znalosti nepoužije,
mysl Děda Vševěda propase.
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Do tábora vrací se,
snídaně je bohatá,
v ústech rychle ztrácí se.
Potom tábor bourá se,
domů cesta hrbolatá...

Hlasovali jste o tom, co má Franko po útěku ze své
vězeňské cely dělat.

Hlasovalo pouze dvanáct lidí, z toho 2 (cca 17%)
hlasovali pro možnost „hledat cestu z věznice (a pak
se zkusit vrátit)“ po třech hlasech (tedy 25%) získaly
varianty „Najít telefon a zavolat na policii, že se porvali dva dozorčí“ a „Začít prohledávat dozorčím kapsy“. Se čtyřmi hlasy zvítězila možnost „Zkusit najít
cely svých přátel“ se 33%.

Ze zápisků nalezených u plotu věznice

Archiv ústřední vyšetřovací věznice pro nebezpečné jedince, oddělení samovazby.

Objeveno těsně po útěku pětice vězňů, zapojených
v procesu s krycím názvem „Očista“, prováděným na
pokyn vedení Státní organizace pro odhalování organizovaného zločinu.
---

Ještě než jsme se vzpamatovali z kouře dýmovnic,
které naházeli k nám do bunkru, zavázali nám oči a
vedli nás lesem. Buď se nás snažili zmást, nebo se v
lese nevyznali, protože jsme se asi dvě hodiny točili
v kruzích po lese. Mluvit jsme nesměli, kdo promluvil, dostal od nejbližšího policajta pořádnou ránu pod
žebra nebo do ledvin. Museli jsme jít svižnou chůzí,
což se s rukama svázanými za zády a se zavřenýma
očima dělá velmi obtížně.
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Když jsem si myslel, že nedokážu už udělat ani
krok, zaslechl jsem v dáli zvuk motorů. Nevím, jestli
mě vedli stejně jako mé přátele, ale myslím, že ano,
párkrát jsem před sebou zaslechl nějaké klopýtnutí.

Zvuk motorů byl už velmi blízko. Odhadoval jsem to
asi na pět nebo šest vozidel.
V tu chvíli mě někdo chytil za ruce a zvedl mi je za
zády tak vysoko, že mi projela rameny ostrá bolest,
až jsem nevědomky syknul.

Dva páry rukou mě hrubě ale přesně usadily na sedačku nejbližšího auta. Dveře s cvaknutím zapadly.
Zvuk motorů zesílil.

2:30 Naučil jsem se přibližně odhadovat čas. Zdejší
dozorčí chodí po pěti minutách, a jídlo dostane ten
první v našem oddělení přesně minutu po osmé hodině. Slyšel jsem, jak se o tom hlídači bavili. Právě
prošel dozorčí.
2:40 Někdo ťukal na zeď morseovku. Než ale stihl
svou zprávu dokončit, přihrnuli se dva dozorčí se
svěrací kazajkou do cely mého souseda. Pak už bylo
ticho.
2:45 Strážný má zpoždění. Někdo si začal pískat.
2:48 Strážný pořád nejde. Něco se muselo stát.

2:50 Slyším, jak se se skřípotem otevřely dveře do
našeho oddělení. Pak se zas rozhostilo ticho, rušené
jen pískanou písničkou.
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2:51 Pískání ustalo. Slyším kroky.

2:55 U dveří mojí cely cvakla špehýrka. Vidím úzký
výřez Frankova obličeje. V mžiku jsem na nohou.
---

Archiv ústřední vyšetřovací věznice pro nebezpečné jedince, oddělení samovazby.

Výpověď vojáka konajícího
službu v kulometném hnízdě
při útěku pětice
vězňů, zapojených v procesu
s krycím názvem
„Očista“, prováděným na pokyn
vedení Státní organizace pro odhalování organizovaného zločinu.
„Z budovy C5 vyběhlo šest mužů, z toho tři byli
ozbrojeni pistolemi. Přeběhli za dub, stojící uprostřed vycházkového prostoru. Spustil jsem tedy poplachové zařízení a zacílil daným směrem a vyčkával.
Muži si pravděpodobně mého stanoviště vůbec nevšimli.
Centrála nereagovala. Přibližně po dvou minutách
se pokusil jeden muž přeběhnout k vrátnici. Vystře-
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lil jsem dávku a zasáhl cíl. Pravděpodobně do nohou.
Příliš pozdě jsem si ale všiml, že jsem byl chycen na
návnadu. Mezitím se druhému zločinci povedlo dostat k mé věži, vyšplhat se nahoru a omráčit mě.“
---

Archiv ústřední vyšetřovací věznice pro nebezpečné jedince, oddělení samovazby.

Protokol ve věci útěku pětice vězňů, zapojených v
procesu s krycím názvem „Očista“, prováděným na
pokyn vedení Státní organizace pro odhalování organizovaného zločinu (SOOOZ).
Jednomu vězněnému z šesti se nepodařilo uniknout
kvůli poškození obou nohou kulometnými střelami.

Zapojili jsme všechny vyšetřovací metody, výsledek
zatím žádný.

Čekáme na vyjádření SOOOZ o nasazení účinnějších
metod. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k těmto
postupům jsme již obdrželi od vězeňského lékaře.

Zelí (603 478 299)
Mára (724 340 196)
Stařec (608 297 646)
Eliška (728 467 049)

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

