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Pejsek štěká...
Už tu máme druhé polo-

letí a s ním související pří-
spěvky. Prosíme všechny, 
kteří platili jen na jedno 
pololetí, aby donesli 250 Kč 
i za druhé.

Haf! Haf! Haf!

Pozor, pozor! Termín 
divadelního festivalu se 
opravdu posunul, jak jsme 
se obávali. A to z důvodu 
plnosti divadel, která jsme 
měli k dispozici. Bude se 
konat 23.-24.5. 2015 v di-
vadle Gong. 

Z tohoto důvodu jsme 
přesunuli termín Štítku 
táborníka na původní fes-
tivalový. Opravte si, pro-
síme, v diářích. Pokud již 
někdo víte, že nemůžete 
na divadelní festival, hlaste 
nám to, ať se pak na jevišti 

nedivíme :)

Haf! Haf! Haf!

Štěkám hodně uznání 
Týně k vítězství v Mistrov-
ství v uzlování. Za zmínku 
také určitě stojí Štěpánkův 
výkon v uzlech navíc a 
Skřítin úžasný čas v „6“ na 
čas. Gratulujeme! Jen tak 
dál.

Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám výroční 
výprava. Kdo asi vyhraje 
hrneček za celoroční bo-
dování? Nezapomeňte na 
oddílové košile. Přivítáme 
mezi sebou nové Vpřeďá-
ky!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Vojtovi a Sáře. 
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Co budeme dělat?
10. 2. Oddílovka (16.30 – 19.00)
14. 2. Výroční výprava
17. 2. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
24. 2. Oddílovka (16.30 – 19.00)
3. 3. Oddílovka (16.30 – 19.00)
10. 3. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)

A dál?
13. - 15. 3. Divadelní výprava na Sázavku
2. - 6. 4. Velikonoční táboření

Změny !!

24. - 26. 4. Oddílové hry o štítek táborníka
23. - 24. 5. Divadelní festival

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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Bruslení a promítání 
10.-11.2015

Víkendovou akci jsme započali pořádnou hrou po 
Praze. Každá skupinka dostala několik lístku s názvy 
zastávek, kam měla dojet a získat podpis náhodného 
kolemjdoucího. S podepsaným lístkem se vydala od-
chytit nějakého z kontrolorů, kteří jezdili sem a tam 
určenými tramvajemi.

Souboj to byl napínavý. Někteří z vás prokázali dob-
rý smysl pro orientaci, o některých se objevil spíše 
nesmysl. 

Po vydatném obědě jsme se vydali ke hřišti Na 
Františku, kde jsme se dozvěděli, že pro teplé počasí 
se dnes nebruslí. Odložili jsme tedy tento plán na ne-
děli a před promítáním se šli protáhnout na Letnou. 

Ve velké klubovně jsme si prohlédli videa z pod-
zimek o tom, jak by měl vypadat správný Vpřeďák, 
která jsme natočili. Došlo i na staré fotky a záznam 
divadelního představení z divokého západu z roku 
2010, které jsme uváděli na předminulém divadel-
ním festivalu. Večer jsme si všichni zahráli antické 
karty z jedné celoroční hry a pak už byl čas uložit se 
ke spánku.

V neděli jsme byli o něco chytřejší, a tak jsme vyslali 
posly napřed, abychom věděli, zda se dnes již bruslí. 
Tentokrát to vyšlo, a tak jsme si užili 2 hodinky brus-
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lení mezi šílenými davy lidí.
Po návratu jsme se vrhli na divadlo. Trénovali jsme 

pilně, ale čeká nás ještě spousta práce. Doufám, že si 
všichni doma opakujete texty :)

Když nám došly síly, proběhli jsme se v parku a už 
byl čas jít domů. Těším se na výroční výpravě!

Hádanky
Pro starší

Alžbětka vypočítává Nelince, kolik příbuzných se 
sešlo na oslavě jejích narozenin:

2 otcové, 2 matky, 2 synové, 1 dcera, 2 ženatí muži, 
2 vdané ženy, 1 sestra, 1 bratr, 1 tchán, 1 tchýně, 1 
dědeček, 1 babička, 1 snacha, 2 vnoučata.

Kolik tam bylo lidí?
Pro mladší

Čtyři rohy,

žádné nohy,

chaloupkou to pohne. Co je to?
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ŠIFRY
Díl šestý

Určitě jste už někdy slyšeli nebo se dokonce setka-
li s velkým polským křížem. Pokud ne, tady je k této 
šifře krátké shrnutí. Když se rozhodnete, že chcete 
nějaký text zašifrovat pomocí velkého polského kří-
že, je nejlepší si jako první nakreslit tabulku, do které 
napíšeme po řádcích všechna písmena abecedy včet-
ně CH.

Dále postupujeme takto: Nejprve najdeme pís-
menko, které chceme zašifrovat, v tabulce. Poté ob-
kreslíme tvar rámečku kolem něj a nakonec v něm 
uděláme tečku tam, kde přesně se písmenko nachá-
zí (vlevo, uprostřed nebo vpravo). Zpráva DNESKA 
RÁNO SNĚŽILO zašifrovaná ve velkém polském kříži 
tedy vypadá takto:
DNESKA RÁaNO 
SnezILO..



Když máte rozluštit zprávu, která je ve velkém pol-
ském kříži zašifrovaná, má to jednu nedocenitelnou 
výhodu, a to sice fakt, že většinou podle toho, jak vy-
padá, na první pohled poznáte, že se jedná o tuhle 
šifru. Jediné, co musíte udělat, je nakreslit si tabulku 
a poté v ní vždy příslušný znak podle rámečku a teč-
ky najít. Nejlepší bude procvičit si to na následujícím 
příkladu:
NA VYROCNI 
VYPRAVE BUDE-
ME SLAVIT TRI-
CATE SEDME VY-
ROCI ZALOZENI 
ODDILU..

Kdo zprávu do konce měsíce správně vyluští a uká-
že Melišce, čekají ho dva body do bodování!
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O vrátném ze Staré koleje
Na rohu Kaprovy a Žatecké ulice bývala studentská 

kolej. Studenti zde přebývali za laciný peníz, poste-
le byly čisté a v zimě bývalo zde teplo. Přesto zela 
prázdnotou. Proč?

Po chodbách koleje totiž obcházel velmi zlý vrátný, 
jež přísně dohlížel na dodržování všech domácích 
pravidel. Na mládence se mračil od rána do večera a 
ještě dvakrát víc, neměl vůbec smysl pro legraci. Nej-
úzkostlivěji střežil večerní příchody. Před večerkou 
obcházel u domovních dveří, chrastil klíči a na chlup 
přesně zamkl. Studenti, jež se k večeru zapomněli a 
dorazili později, dlouho musili bušiti klepadlem, než 
je vrátný vpustil dovnitř; vždy si hned poznačil jejich 
jména. Nebozí žáci pak nezřídka za trest nemohli na 
krok z koleje.

Dlouho nechali si studenti způsoby vrátného líbit, 
ovšem jednoho dne už jejich trpělivost přetekla a po-
tají se uradili, co vrátnému provedou.

Před Letnicemi přiběhl do vrátnice vylekaný výros-
tek, jež se třásl jako osika. Vypověděl, že ve sklepě 
slyšel podivný šramot a výkřik. Vrátný vzal lucernu 
a hned spěchal do sklepa. Když však sešel dolů a roz-
hlédl se, uviděl, že sám sebe přivedl do pasti.

Ve sklepě bylo studentské shromáždění. Stá-
li v půlkruhu kolem špalku, u kterého stál kat. 
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Jeden ze studentů přečetl rozsudek: Jelikož byl vrát-
ný na své svěřence hrubý a záměrně jim činil z života 
peklo, odsuzuje se ke ztrátě hrdla.

Vrátný chtěl vysvětlit, že vždy jednal dle práva, ale 
nemohl. Jeden ze studentů mu již ovázal ústa šátkem. 
Ještě chvíli se studentíci popásali na jeho hrůze, pak 
mu zavázali i oči a sklonili mu hlavu na špalek.

Nakonec se kat rozmáchl a...
...Se smíchem minul staříkův krk. 
Ostatní studenti se také rozesmáli. 

Domnívali se, že nyní vrátný vstane a začne jim hu-
bovat, ale jeho tělo zůstalo bezvládně ležet na špalku. 
Když se k němu sehnuli, zjistili, že je mrtev. Jeho staré 
srdce patrně nevydrželo tak velký strach a navždy se 
zastavilo.

Od té chvíle vrátného duše nemá klidu. Povídá se, 
že ji od strašení vysvobodí jen ten, kdo nebude mít 
strach a hlavu strašidlu – nyní již skutečně – setne.

Stará kolej stávala v Kaprově ulici na Starém Městě. 
Body do bodování dostane od Vosy ten, kdo  odpoví 
správně na otázku:

Která dvě pražská náměstí dnes spojuje 
Kaprova ulice?



Zápisek z deníku Henryho Westforda

8. srpna 1908
„… už na mě jde asi stáří. Pomalu začínám zapomínat 
všechno možné. Včera jsem byl na Wall Street, abych si 
vyzvedl z trezoru nějaké cenné papíry, a ve chvíli, kdy 
jsem stál u trezoru mě napadlo, že jsem zapomněl kód. 
Naštěstí jsem si po chvíli vzpomněl. Pokud by se mi to 
mělo stát znovu, napsal jsem si pro jistotu ten kód jako 
šifru.“

Jaký je poslední číslo kódu do strýčkova trezoru?
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Oddílová místa
Dokážete si vzpomenout na jméno objektu na ob-

rázku? Řekněte jej Jendovi a on vám připíše dva body 
do bodování!
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ČERSTVÉ ZPRÁVY 
Z NEWYORSKÉHO TRHU

POKLES PRODUKCE U ZPRAVODAJSTVÍ A HOTELŮ
V nedávné době se uskutečnila velká kontrola 

všech hotelových zařízení v New Yorku. A dopadla 
špatně. V koupelnách a na záchodech je špína, po-
traviny se skladují ve vlhkých prostorách, kde snad-
no chytají plíseň, nádobí není dostatečně umýváno.
Vrchní kontrolor pan George Bowen byl zhnusen, ve 
svém prohlášení uvedl, že v tak špatném stavu hotely 
již dlouho nebyly. Doporučil více kvalifikovaný a pro-
věřený personál a někde i rekonstrukci kuchyňských 
prostorů. Šéfové by měli více dohlížet na práci svých 
podřízených.

Jen velmi málo hotelů prošlo úplně kontrolou, mno-
hé z nich musí načas zavřít a zlepšit své služby, než se 
budou moci znovu otevřít pro zákazníky. Produkce 
hotelů tak klesla cca o 10%.

Mnohé noviny, mezi nimi například The New York 
Post a Daily News taktéž ohlásily pokles produkce. 
Mluvčí zpravodajských služeb odmítl zveřejnit proč, 
ohlásil pouze pokles o 10%. Veřejnost tedy o důvo-
dech může pouze spekulovat.

Pro New York Times zvláštní zpravodaj John Blake 



Simča se ptá...?
V jaké disciplíně si věříš nejvíc a proč? 
Majda H.: Asi v šestce na čas. Protože to jsem docela 
trénovala.
Esterka: V uzlech navíc.
Máťa: Tak v žádný, nevím, proč.
Matěj: V tajný disciplíně, ve vázání kravaty.
Dáva: V uzlech na víc,  protože šestku vážu mizerně a 
tajná disciplína taky celkem mizerná.
Johanka: V kravatě. Je to nejjednodušší.
Mikulda: V šestce rozhodně ne. V uzlech navíc taky 
ne. V tajné disciplíně taky ne, ale asi nejvíc.
Kryštof: V uzlech navíc, protože jich mám 20.
Majda: Nevím.
Štepán: Uzly navíc. Umím jich nad 50.
Skříťa: V disciplíně vázání na čas. Trénovala jsem to. 
Týna: Ve vázání kravaty. Zvládla jsem to rychle.



Eliška (728 467 049)
Májka (725 807 853)
Pomeranč (720 358 010)

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz
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5. Skříťa 32
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Oddílové bodování za leden


