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Pejsek štěká...
Taky se těšíte na vánoční 

výpravu tolik jako já? Na 
všechno to cukroví, svíč-
ky, vonící jablka a krásnou 
atmosféru? Už máte hoto-
vý dárek k do tomboly? Já 
ano, jen ho zbývá zabalit. 
Pro nováčky připomínám, 
že se jedná o ručně vyrobe-
ný dárek. Všichni je uloží-
me na jedno tajné místo a 
každý si vytáhneme dárek 
někoho jiného.

Haf! Haf! Haf!

Pamatujete na loňskou 
vánočku? Měli jsme 6 vá-
noček, poprvé po x le-
tech se opravdu povedly 
a nemohli jsme je sníst :) 
Recept jsme tedy pečlivě 
uložili a letos si ho zopaku-
jeme. Snad bude letos víc 
sněhu než loni, to byla totiž 
pěkná bída!

Haf! Haf! Haf! 

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Majdě! Moc se 
vás tedy v prosinci nena-
rodilo. Doufám, že jsem na 
nikoho nezapomněl... 

Haf! Haf! Haf!

V lednu nás čeká mistrov-
ství uzlování, tak pilujte 
své uzlovačky ať trhnete 

Pomerančovy rekordy! 

Haf! Haf! Haf!

Je to sice ještě daleko, 
avšak termín tábora už je 
stanoven. Informace o něm 
jsou na poslední straně. Le-
tos nám to trošku kompli-
kuje fakt, že vysvědčení se 
rozdává až v úterý a spous-
ta škol si udělá ředitelské 
volno. 
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Co budeme dělat?
2. 12. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
9. 12. Oddílovka (16.30 – 19.00)
12. -14. 12. Vánoční výprava
16. 12. Vánoční schůzka (16.30 – 19.00)

A v novém roce?
6. 1. 2015 
Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)

10. - 11. 1. Bruslení, Nácvik divadla
14. 2. Výroční výprava
13. - 15. 3. Divadelní výprava na Sázavku
2. - 6. 4. Velikonoční táboření
25. - 26. 4. Divadelní festival (zatím není 100%)
15. - 17. 5. Oddílové hry o štítek táborníka
29. - 31. 5. Poklad
12. - 14. 6. Výprava na vodu

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

K tomu, abychom mohli používat čtvrtou oddílovou 
šifru, si potřebujeme nejprve vyrobit tuhle tabulku. 
Nejlépe na nějaký pevný papír si nakreslíme tabulku 
8x8 cm a poté vystřihneme černé čtverečky tak, aby 
bylo skrz ně vidět.

Pokud chceme zašifrovat nějaký text, nakreslíme si 
na papír čtverec 8x8 cm a tabulku na něj potom při-
kládáme. Nejprve dáme tabulku tak, aby nahoře byla 
jednička a do vystřižených políček napíšeme pís-
menka (vždy jedno písmenko do jednoho čtverečku). 
Když vyplníme všechny vystřižené čtverečky, poo-
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točíme tabulku tak, aby nahoře byla dvojka a znovu 
píšeme do vystřižených políček písmenka, tentokrát 
jsou však na jiném místě, než předtím. Tabulku poté 
můžeme otočit ještě dvakrát, tedy trojkou a čtyřkou 
nahoru. Pokud je naše zpráva krátká tak, že už nemá-
me, co do políček napsat, napíšeme do všech přeby-
tečných políček X. Pokud máme naopak tak dlouhou 
zprávu, že se nám do jedné tabulky nevejde, musíme 
si nakreslit tabulku novou a ve zprávě pokračovat 
v druhém čtverci. Poté, co celou zprávu takto zapí-
šeme, odklopíme vrchní tabulku a písmenka pod ní 
přepíšeme po řádcích. Na konec napíšeme „4“, aby 
bylo jasné, že se jedná o čtvrtou oddílovou šifru.

Když dostaneme šifru s tímto označením, začneme 
tím, že do načrtnuté tabulky 8x8 cm si text přepíše-
me po řádcích. Poté přikládáme tabulku a přepisuje-
me písmenka, která se nám objevují ve vystřižených 
okýnkách. Tabulku opět otáčíme proti směnu hodi-
nových ručiček, tedy od jedničky po čtyřku.

Abyste si ověřili, že čtvrtou oddílovou šifru sku-
tečně chápete, máte tu připravený zašifrovaný text 
na rozluštění. Komu se to povede a řekne Melišce do 
konce měsíce přesné znění zprávy, získá tím pár po-
třebných kontaktů navíc.

ŠŤHVOKKYDOOATUNLOOAÁNPHVRREÁBSŮON-
PZSNVOOÉÁSJTKZTAIJLÁOEXNUÍXVXDŠ

„4“
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Listopadová výprava do Českého 
ráje

21.-23.11.2014

Cestu vlakem nám poněkud zkomplikovala výluka 
na trati, ale aspoň jsme díky častému nastupování a 
vystupování žádný dopravní prostředek nestihli zde-
molovat. 

V Mnichově Hradišti jsme bleskurychle nakoupili 
a vydali se ve dvou vojích do Zápudova na chatu k 
Pomerančovi a Elišce. Rychlejší začali v chatě topit a 
připravili ležení, abychom se tam všichni pohodlně 
naskládali. Když jsme byli všichni, občerstvili jsme se 
a vydali se zahrát si do lesa na policajty a pašeráky. 
Bylo to vskutku napínavé, plížit se naprostou tmou 
kolem hlídkujících policajtů a pronášet zbraně. 

V sobotu jsme celé dopoledne pilně připravova-
li divadelní kousky na Festival. Po obědě nás čekala 
vycházka po krásách místní krajiny. Pozdravili jsme 
studánku Hrdinku, zopakovali si stromy a mimoděk 
se napojili na hru jiného oddílu, a tak jsme celou ces-
tu potkávali podivné lidi na podivných místech.

Večer jsme chvíli bojovali proti upírům, což se nám 
vždycky povedlo. O něco hůře to dopadlo s vlkodlaky, 
kteří, díky Mikuldově mistrné hře, zvítězili a nevinní 
občané do jednoho pomřeli. 
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1. Týna 46
2. Johanka 41
3. Štěpán 41
4. Kryštof 37
5. David 35
6. Tomáš 34
7. Tea 33
8. Mikulda 31
9. Kuba N. 30
10. Máťa 29
11. Kuba V. 28
12. Vojta 27
13. Julinka 26
14. Esterka 25

15. Jonatan 25
16. Matěj 25
17. Skříťa 23
18. Mety 20
19. Jósa 17
20. Edík 16
21. Majda P. 15
22. Majda H. 13
23. Berťa 5
24. Alex 0
25. Honzík 0
26. Mája 0
27. Vašík 0

Oddílové bodování za listopad

Neděle proběhla ve znamení úklidu a balení. Ces-
tou jsme to vzali přes náš oblíbený Valečov, kde jsme 
si po loňských zkušenosti s místním správou, raději 
nehráli na schovávanou.

Vlaková výluka stále trvala, a tak jsme do Prahy do-
razili později, než jsme zamýšleli. Počasí se vyvedlo, i 
když byla docela zima.
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O domě U Tří Indiánů
Tam, kde je dnes obchodní dům Kotva, stával před 

více než dvěstě lety dům, kterému nikdo neřekl jinak 
než Dům u Tří Indiánů.  Ptáte se, proč?

Jednoho dne přijela totiž delegace z Daleké Ameri-
ky předvádět tanec a zpěvy. Hned prvního večera byl 
sál plný lidí. S úderem sedmé na pódium vtančil houf 
Indiánů pouze v bederních rouškách, počali uhranči-
vě zpívat a se svým tělem provádět sotva uvěřitelné 
kejkle. Zvěsti nadšení se šířily dál a dál, a tak sál pras-
kal každý večer ve švech. Indiánům se dobře dařilo až 
do té doby, než na jedno z představení zavítal i jistý 
sedlák od Velvar.

Posadil se do první řady a hned jak začalo předsta-
vení zavolal. ,,Lidičky, vždyť to je můj bývalý čeledín, 
kterého jsem vyhodil, protože málo pracoval a kradl! 
A tohle -“, ukázal na jiného tanečníka, který už taky 
raději prchal na zadní konec sálu. ,,To je Lojza, ztra-
cený syn našeho pana starosty! Tak jacípak Indiáni?“ 
Všichni v sále rázem vědeli, kolik uhodilo a vrhli se 
na dav falešných tanečníků. Ti však bleskurychle 
zmizeli i s principálem a od té doby je nikdo neviděl.

Proslýchá se, že prý přes den tito Indiáni přebývali 
ve sklepení domu, kde nyní sídlí supermarket Albert 
a dnešní otázka zní: Po kolika schodech dolů musíte 
seběhnout, když se chcete z náměstí Republiky do 
obchodu dostat?



10

Simča se ptá...?
Jak se ti líbí noční hry? 
Mikulda: Mohly by být delší.  Vojta: Noo... Taky by 
mohly bejt delší.  Štěpán: Jsou dobrý a jestli se hrajou 
ty co mě bavěj, tak by mohly bejt delší, třeba víc kol.  
Tomáš: Jsou dobrý. Kryštof: Ve větší tmě. Matěj: Špat-
ně, protože vůbec nevidím a někdy zakopnu. Dáva: 
No taak... V celku dobrý, až na to, že jsem vždycky na 
začátku unavenej a pak když přijdu, tak se mi moc 
nechce spát. Kubík: Většinou mě bavěj, pokud je něco 
dobrýho. Ta chobotnice moc nebyla dobrá, jinak vět-
šinou v noci je to dobrý. Esterka: No tak... Taky, jak 
řekl Dáva. Na začátku jsem vždycky hodně unavená a 
na konci, v průběhu plná energie. Julinka: Nějaký mi 
přijdou takový jako divný, že to má takový jako pohy-

Hádanky
Pro mladší

Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět 
setů a každý z nich vyhrál tři. Jak je to 
možné?

Pro starší

Rozdělte třemi rovinnými řezy dort (klasický válco-
vitý) na 8 částí.
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bující se pravidla. Že se to nehraje dobře. Ale nějaký, 
jako třeba ty pašeráci, ty byli úplně skvělí. Skříťa: Sa-
kra... Bylo to hustý. Bylo to psycho. A konečně sem si 
to užila. Nejhustší bylo být Medúzou.  Tea: Je to super, 
ale když sem dlouho někde v chalupě, pak je venku 
hrozná zima. Ale jinak je to super a líbí se mi.  Johan-
ka: Nevim. Ale vždycky se bojím, že potkám nějakou 
příšeru. Kuba: Noční hry jsou úplně nejlepší. Jenom 
se mi na nich nelíbí, když mě probudí ze spaní.
Jaká je tvá role v divadle? 
Mikulda: Složitá... Vojta: Ehh... Měsíčka. Štěpán: Cel-
kem dobrá, kromě týhle scény! Scéna 2!  Tomáš: Drak. 
Hraju draka. Kryštof: Loupežníka a draka. Matěj: 
Trapná. Loupežník. Dáva: David v pruhovaném pyža-
mu. Kubík: Loupežníka. Esterka: Průvodkyně chlap-
ce v pruhovaném pyžamu. Julinka: Já jsem královna, 
hlavní trpaslík a doktorka, která se ve dveřích srazí s 
Davidem. Skříťa: Mám roli malého dítěte. Tea: Jsem 
měsíček Leden a Sněhurka. Johanka: Měsíčka. A di-
voženku. Kuba: Tatínek. Potom drak a ještě měsíček. 
Jsi spokojen/á se svou rolí?
Mikulda: Ano.  Vojta: Jo, docela jo.  Štěpán: Jo, i když se 
mi nelíbí, že chodím s Josefínou.  Tomáš: JO! Kryštof: 
Dobře! Matěj: Jo...  Dáva: Celkem ano. Kubík: Jo. Es-
terka: Prala jsem se o to s Johankou. Julinka: Jo. Skří-
ťa: Nejdřív jsem nebyla spokojena, teď začínám být 
spokojená.  Tea: Jo. Vyhovuje mi. Johanka: Jo, jsem. 
Kuba: Jo. 



Zápisek z deníku Henryho Westforda

12. září 1906
„… dnes mi volal ředitel „The Daily News“. Jeden z jeho 
zaměstnanců mu nechal na stole anonymní dopis. Bylo 
na něm jakési bludiště a pod tím vzkaz slepený z no-
vinových písmenek. Pokud se mi povede vyřešit toto 
bludiště, zjistím, který zaměstnanec donáší z redakce 
informace do konkurenční firmy ...“
Najdi cestu spojující oba východy z bludiště a písmena, 
která na trase najdeš, ti prozradí, který ze zaměstnan-
ců donáší. 



Oddílová místa
Tohle místo by měl znát snad každý Vpřeďák, pro-

to jsem vybral fotku poněkud historickou, abyste to 
měli aspoň trochu těžší. Uhodnete, co je to za místo? 
Odpověď řekněte Jendovi.



NEJNOVĚJŠÍ DĚNÍ NA TRHU
KLESÁ PRODUKCE OBCHODŮ A DO-

PRAVNÍCH PODNIKŮ

Celková situace na newyorském trhu je nyní stabil-
ní. Mírný pokles zaznamenaly pouze obchody s po-
travinami a dopravní podniky. Nákladní automobily, 
které přivážely do obchodů zásilky čerstvého ovoce 
se připletly do velké dopravní nehody. Na vině prý 
byla velká díra v silnici, které se vyhýbal osobní au-
tomobil a vjel do dráhy protijedoucího nákladního 
automobilu. Do nehody se pak připletlo více vozidel. 
Bohudík nikdo nebyl zabit, jen několik osob bylo zra-
něno. Tento dopravní kolaps způsobil, že většina ze 
zásilky ovoce byla nenávratně poškozena a obchody 
měly tedy nedostatek čerstvého ovoce, po kterém je 
nyní velká poptávka. Takto poškozené obchody by 
však ztrátu měly velmi rychle dohnat a pokles by 
tedy měl být jen minimální.

Dopravní podniky řeší problém se stávkujícími za-
městnanci, kteří požadují zvýšení platů. 

Zaměstnanci jsou ochotní vyjednávat a dohoda je 
prý již skoro hotová, takže by se vše mělo vrátit do 
normálu.

Pro New York Times zvláštní zpravodaj
John Blake 
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Eliška (728 467 049)
Májka (725 807 853)
Pomeranč (720 358 010)

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

Letní tábor 2015
Vytáhli jsme nedávno své kalendáře a věstníky 

MŠMT a začali jsme plánovat další vpřeďácký tábor.
Vysvědčení bude v úterý 30. června, ale předpoklá-

dáme, že některé školy skončí díky ředitelskému vol-
nu již v pátek 26. června.

Zatím plánujeme, že tábor bude 1. až 22. července.
Na představebku odjedeme již v sobotu 27. června. 

Bude možné se v neděli večer vrátit, předpokládáme, 
že někteří vedoucí budou muset do školy.

A na sobotu 11. července zveme rodiče na táboro-
vou louku na návštěvní den.

Naopak neplánujeme letos kratší tábor. Věříme, že 
jsme všichni už vyrostli natolik, abychom to s jednou 
návštěvou zvládli.


