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Pejsek štěká...
Štěkám vše nejlepší k na-

rozeninám Týně, Pomovi a 
Štěpánovi.

Haf! Haf! Haf!

Také se vám nelíbí, když 
je o Velikonocích víc sněhu 
než o Vánocích? Rozhodně 
jsme ale měli hezčí počasí 
než zbytek republiky. Gra-
tuluji 15 statečným, kteří 
strávili Velikonoce pod 
týpkem a nezmrzli.

Haf! Haf! Haf!

Divadelní festival se nám 
blíží, tak si všichni pilně 
opakujte texty, Zlatého 
Čtrnáce máme na dosah. 
Pozvěte všechny babičky, 
dědečky, kamarády a koho-

koliv dalšího, každý hlas se 
hodí :)

Haf! Haf! Haf!

Pamatujete?

Kryštof: „Tady platí zákaz 
pohřbívání babiček.“

Vosa: „Dokud tancujem, 
tak je to ještě dobrý.“

Týna: „Já mám Julii a 
jmenuje se Bára.“

Haf! Haf! Haf!

Všichni byste měli mít 
přihlášky na tábor a potvr-
zení k lékaři. Noste vyplně-
né co nejdříve, děkujeme.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat?
14. 4. Oddílovka (16.30 – 19.00)
21. 4. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
24. - 26. 4. Oddílové hry o štítek táborníka
28. 4. Oddílovka (16.30 – 19.00)
5. 5. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
12. 5. Oddílovka (16.30 – 19.00)

A dál?
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

Divadelní výprava na Sázavku
13. - 15. 3. 2015

Vydali jsme se na naši skupinovou chatu  Sázavku 
potrénovat divadlo. Na místo jsme dorazili až za tmy, 
povečeřeli a vydali se ven objet co nejvíce přístavů. 

Po snídani jsme se pustili do trénování divadla. 
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Starší obsadili kuchyň, mladší celé patro. Usilovně 
jsme divadlili až do oběda. Odpoledne jsme se pro-
šli po okolí a vyzkoušeli si jaké to je, když uvíznete 
v kosmické lodi a máte jen dvoje teleportační dveře. 
Žádnej med. Po návratu jsme se opět věnovali našim 
představením a večer jsme si odpočinuli při Vlkodla-
cích. To vám byla hra. A Vlkodlaci zvítězili. 

Ráno jsme jen poklidili, střihli si několik scén a vy-
dali se na vlak do Světlé nad Sázavou.

Z terénní hry, při které jsme se snažili stvořit co nej-
lepší divadelní počin, jsme dali dohromady spoustu 
zajímavých kousků scénáře. No posuďte sami:

Třpytivý trosečník obstojně přitlouká.
Hyperaktivní víla morbidně kouzlí.
Neviditelný terorista obstojně žvýká.
Koktavá Alenka roztřeseně vyskakuje.
Dřevěný kosmonaut chlupatě tančí.
Zubaté UFO operuje ve schránce.
Afektovaný Petr Pan umírá na pitevně.
Hypnotický nosorožec teatrálně drhne.
Jednonohá zubařka obstojně operuje.
Nemilosrdný ztroskotanec kravavě visí.
Měsíční Shrek žalostně sponzoruje.
Povrchní kanibal tupě loupí.
Toaletní Vpřeďák automaticky schovává.
Zamračený vlk pečlivě řeže.
Koktavý vrah hlasitě rozmrazuje.
Bezplatný profesor nebezpečně pozoruje.
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1. Kryštof 56
2. Týna 52
3. Štěpán 48
4. Esterka 40
5. Johanka 40
6. Skříťa 39
7. Mety 38
8. David 37
9. Máťa 36
10. Tea 36
11. Kuba V. 34
12. Mikulda 34
13. Matěj 33
14. Julinka 32

15. Míra 31
16. Jósa 28
17. Jonatan 27
18. Kuba N. 21
19. Majda P. 17
20. Berťa 14
21. Edík 14
22. Majda H. 10
23. Vojta 9
24. Tomáš 5
25. Anežka 4
26. Eliáš 0
27. Honzík 0
28. Vašík 0

Oddílové bodování za březen

Velikonoční táboření u Plané
2. - 6. 4. 2015

Do Plané u Mariánských Lázní jsme jeli netradičně 
Pendolinem. S sebou jsme vezli týpko, pily, sekery, 
kotlíky, 4 balíky dek, loďák plný celt a 2 balíky igelitů. 
Byla to tedy velmi záživná cesta. V Plané jsme nakou-
pili proviant na celé Velikonoce a vydali se na táboři-
ště u Kosího potoka. Zde jsme se zabydleli a  ještě ten 
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večer jsme se dozvěděli, že tajná teroristická organi-
zace Žížalky chystá atentát na Obamu a ten musíme 
překazit. Rozdělili jsme se do 4 dvojic a plnili různé 
úkoly - šifrování zprávy, nácvik ochrany preziden-
ta, aktivace bezpečnostních systémů. V neděli večer 
jsme pak atentát úspěšně překazili.

Odpoledne Vpřeďáci připravili hru pro celou Čtr-
náctku. Nejprve jsme všichni ztroskotali na neznámé 
planetě a prohledávali jsme  loď, abychom získali dost 
kyslíkových bomb, zbraní a dýchací přístroje. Pak 
jsme se pustili ven. Mimozemšťané byli totiž velice 
žraví a v jejich žaludcích byly součástku k opravě naší 
lodi. Když se nám podařilo získat všichni součástky, 
opravili jsme loď a odletěli dál do hlubin vesmíru.

V neděli kluci opět našli pohozené proutky a upletli 
pomlázky, zatímco holky krášlily vajíčka a z mazan-
cového těsta v ohništi upekly dva kotlíky buchet. V 
pondělí kluci koledou získali stravenky a v blízkém 
koloniálu jim holky vydaly výslužku

Hádanky
Pro starší

Řeka. Na jednom břehu jsou tři misionáři a tři ka-
nibalové. K dispozici je pouze lodička, do které se ve-
jdou maximálně dvě osoby. Jak se všichni přepraví na 
druhou stranu tak, aby nikdy na žádném břehu neby-
la přesila kanibalů nad misionáři?
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CO NOVÉHO NA 
NEWYORSKÉM TRHU?

V PRODEJI JE SOCHA SVOBODY, EMPIRE STATE 
BUILDING MÁ NOVÉHO MAJITELE

Do prodeje se dostala Socha Svobody. Tato 93 met-
rů vysoká socha se stala symbolem Ameriky. Výhled 
se naskýtá z podstavce vysokého 47 metrů, dále mů-
žete po schodech vystoupat k čelence sochy a druhou 
větví schodů se  dostat až k pochodni. Sochu Svobody 
dostal New York od Francie jako dar přátelství. Na 
návrhu nosné konstrukce i samotné konstrukci se 
podílel známý francouzský stavitel Gustave Eiffel. 

Zatím nejvyšší budova světa Empire State Building 
byla prodána. Noví majitelé jsou jedni z dědiců He-
nryho Westforda. Budova nabízí venkovní vyhlídku v 
86. a 102. patře. Vysílat zde začala také rozhlasová 
stanice RCA a časem nejspíš přibudou další.

Pro mladší

Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané 
bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejmé-
ně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě 
alespoň dvě stejné barvy?







Oddílová místa
Uhodnete, jak se nazývá vesnice, ve které byla poří-

zena tahle fotka? Pokud ano, řekněte správnou odpo-
věď Jendovi, který vám připíše dva body do bodování.
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O Štěfánikově mostě
I Štefánikův most, který najdeme nedaleko naší 

klubovny, je opředen legendami.
Je mu již více jak sto let, v době svého vzniku ovšem 

nesl označení most Císaře Františka Josefa I. Už jeho 
výstavbu provázely těžkosti; přespolní architekt, kte-
rý most naplánoval a osobně do města přijel dohlížet 
na jeho stavbu, se v Praze zamiloval do krásné dívky a 
chtěl se s ní zasnoubit. Ta mu ale dala košem, a tak se 
architekt v zoufalství vydrápal na jeden z rozestavě-
ných pilířů mostu a skočil do zpěněných vod Vltavy.

Tento pilíř temné poselství předával dál – při stav-
bě samotné se několikrát zbortil, a až když vedoucí 
stavby nechal ze zbraslavských lomů dovézt zvláštní 
těžké obelisky, zůstal pevně stát na vltavském dně. 
Tím však trable s tímto mostním pilíře neskončily. 
Když po druhé světové válce dělníci starý most bou-
rali a nahrazovali jej mostem dnešním, hned dva z 
nich na odkrytém pilíři ztratili rovnováhu a spadli 
dolů. Teprve když byl onen proklatý pilíř náloží vý-
bušniny odstřelen (obelisky byly totiž tak velké, že 
nešly ze dna Vltavy dobře vytáhnout) a na jeho místě 
vyrostl nový, dnešní Štefáníkův most, je na tom místě 
konečně bezpečno, a cestou na Letnou nám snad již 
žádné nebezpečí nehrozí.

Otázka do bodování zní: Kolik pouličních lamp mů-
žeme na dnešním Štefánikově mostě najít?
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ŠIFRY
Díl osmý

Může se vám také stát, že se ve zprávě objevuje stá-
le dokola 5 písmenek ve dvojicích, v takovém případě 
se jedná o souřadnice a je nutno zhotovit si tabulku. 
Na konci takovéto zprávy se často nachází nějaké slo-
vo (např. PRAHA), které má sloužit jako klíč. Jak si 
tedy zhotovit tabulku? Do prvního řádku napíšeme 
slovo, které slouží jako klíč (tedy u nás slovo PRA-
HA) a to samé slovo napíšeme do prvního sloupce. 
Do vzniklé tabulky vpisujeme po řádcích písmena 
abecedy, ale vynecháme písmena CH a Q, protože 
tabulka má pouze 25 
políček. Níže je příklad 
jak by tato tabulka měla 
vypadat.

A když máme hoto-
vou tabulku, můžeme 
se vrhnout do šifrování. 
Když chceme zašifrovat 
písmeno L, najdeme si, že je ve sloupci pod písmenem 
R ze slova PRAHA a v řádku jako písmeno A ze slova 
PRAHA. Písmeno L tedy zašifrujeme jako RA. Dále 
postupujeme stejným způsobem. Chceme-li tedy za-
šifrovat větu: LAMPA SVÍTILA, bude to vypadat takto: 

RA PP AA PH PP  AH PA HR HH HR RA PP   klíč: 
PRAHA.
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Souřadnice mohou tvořit i písmena společně s čísly. 
Nejčastěji je to tabulka ve které jsou v prvním řádku 
písmena ABC a v prvním sloupci písmena 1 až 9. Pís-
mena vpisujeme do tabulky opět po řádcích a jelikož 
nám vyjde 27 políček, nemusíme vynechávat CH a Q.

Tímto způsobem zašifrovaná zpráva vypadá takto:
C4 A1 A7 B2 A5  C4 A6 A8 B6 A4 A5  A5 A1 B5 B6 A8

Kdo zprávu vyluští a do konce měsíce řekne vyluš-
těný text Sáře, dostane dva body do bodování.

Simča se ptá...?
Jaké jídlo bys chtěl/a jíst na výpravách?
Kryštof: Čína. Matěj: Kašpárek...  Míra: Guláš. Kuba V.: 
Já bych si dal takový pořádný kuřecí stehýnko, samo-
zřejmě s rýží. Potom bych si dal ještě řízeček s bram-
bůrkama. Taky masový kuličky s rajskou omáčkou a 
těstovinami. Johanka: Muffiny se šlehačkou a hodně 
ovoce. Esterka: Masové kuličky s rajskou a těstovi-
nami. A dortíky. Mikulda: Záleží na složitosti přípra-
vy. Tomuto popisu odpovídá kašpárek a jídla tohoto 
typu. Jůlinka: Kuře na paprice. Ale vím, že je to těžký 
na přípravu, takže to asi nebude. Skříťa: Těstoviny. 
Protože jsou jednoduché na přípravu a jsou výborné 
a dají se jíst téměř s čímkoli. Tea: Těstoviny se sýro-
vou omáčkou. Mety: Nějaký dobrý jídlo. Máťa: Pizzu. 
Pizzu. Pizzu. Pizzu. A pak bych si dal možná ještě roh-
lík. Jósa: Pizzu a špagety. Týna: Těstoviny se sýrovou 
omáčkou.



13

Která hra na výpravě tě bavila nejvíc?
Kryštof: Sbírání razítek, protože to bylo o štěstí. Míra: 
Vlkodlaci. Je to založeno na důvěře. Kuba V.: Líbily se 
mi všechny hry v podstatě úplně stejně. Johanka: Jak 
jsme jezdili do přístavů. Byla to noční hra a já mám 
ráda noční hry. Esterka: Schovka. Protože jsem se 
schovala do takový boudy na půdu. Mikulda: Líbily se 
mi všechny hry. Nejvíc asi ta Elišky a Melišky s režisé-
rem, scenáristou a hercema. Jůlinka: Líbily se mi dvě 
hry. Ta Elišky a Melišky. A pak schovka. Skříťa: Líbili 
se mi režiséři a herci, přestože jsme nevyhráli. A lí-
bili se mi upíři. Tea: Asi všechny. Ale když jsme hráli 
nahoře vlkodlaky... Mety: Vlkodlaci. Jsou super. Jósa: 
Já jsem hrála jenom jednu. Nejvíc mě bavilo sledovat 
vlkodlaky. Týna: Jak jsme sháněli ty potlesky. 

Už jsi někdy předtím hrál/a divadlo? 
Kryštof: Neřekl bych to jako divadlo, ale jo. Matěj: 
Párkrát se školou. O cvrčkovi a o nějaké báji.  Míra: O 
lišce a huse. Kuba V.: Samozřejmě. Hrál jsem ZA SED-
MERO SALÓNY. Tam jsem měl tři role a dvě z toho 
umřely. Johanka: Hrály jsme s holkama na škole v 
přírodě NAVIGACE. Esterka: Ve druhé třídě jsme hrá-
li Libuši a Přemysla. Bylo to trochu trapný, protože 
jsem hrála Libuši.  Jůlinka: Asi ne... Skříťa: Mnoho-
krát. Třeba mé první divadlo bylo ve školce. Nějaký 
anděl nebo něco takového, v domově důchodců. Tea: 
Možná jo, ale nepamatuju si na to. Mety: Nevím, si to 
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ŠOKUJÍCÍ ZPRÁVA:
HENRY WESTFORD BYL OTRÁVEN!!!

Velkoobchodník, akcionář a obávaný hráč na 
newyorské burze Henry Westford, který zemřel ve 
večerních hodinách dne 29. září 1923 ve věku nedo-
žitých 63 let byl podle nejnovějších zpráv otráven ar-
senem. „ Všechny stopy na těle pana Westforda, které 
jsem podroboval pitvě, jasně ukazují na otravu arse-
nem. Arsen je toxická látka bez chuti a zápachu, takže 
je snadné jed vmíchat kupříkladu do jídla,“ vyjádřil 
se k případu doktor Richard Simmons, který pitvu 
prováděl s pomocí svého asistenta Wilberta Jonese 
v nemocnici St Vincent‘s Hospital. Pitva byla prová-
děna 30. září 1923 okolo šesté hodiny ranní. Ptáme 
se tedy proč nebyly výsledky pitvy v bezprostřední 
době po provedení pitvy zveřejněny? Pan Simmons 
se nám k tomu, proč je veřejnost o okolnostech smrti 
pana Westforda zpravena tak dlouho po jeho smrti  
odmítl vyjádřit. Je tedy možné že za smrtí Henryho 
Westforda stojí rozsáhlé spiknutí, které následně 
ututlalo i výsledky pitvy. O všem vás samozřejmě 
dále budeme informovat.

nepamatuju. Ale ve školce nebo ve škole určitě. Jósa: 
Já nehraju moc divadlo. Spíš filmy.
Týna: Ve škole. A pak ZAHRADU. 



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

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

Zápisek z deníku Henryho Westforda

20. listopadu 1919
„Znáte občas ten pocit, že jste šlápli do vosího hnízda? 
Dějí se mi v poslední době divné věci, nejen že moje 
podniky tolik nevynáší, jak by dle mých výpočtů měly, 
ale mizí v nich suroviny, doprava nefunguje atp. Za 
tímhle musí někdo stát, tohle nemůže být jen tak. Mám 
dokonce ještě horší obavu…“ 

Bolest necítí, kdo je bezcitným.
Jíme hlavně chléb a pijeme vodu.
Sedím doma a koukám z okna.
O vánocích bývají čokoládové sušenky.
Žito, pšenice a oves jsou kulturní plodiny.
V New Yorku je spousta obchodů.
O tom mi nikdo nic neřekl.

Co je strýčkovou další a asi nejhorší obavou? Bohužel 
to do svého deníku zašifroval, zjistěte, co chtěl sdělit!


