Pejsek štěká...
ve správný čas.

Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Gratulujeme Mikuldovi
k vítězství ve štítku táborníka! I se zlomenou rukou
se dá dělat mnoho věcí.

Na dalších stránkách
najdete pár básní ze štítku taborníčka, které jste
vytvářeli podle zadaných
slov. Pokud správně určíte
autory, nějaký ten bod do
bodování vás určitě nemine.

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k narozeninám Dávovi, Vosovi, Májce, Julince!
Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Prosíme ty, kteří ještě nedodali přihlášky k táboru,
potvrzení od lékaře, či dokonce ještě nezaplatili, aby
tak neprodleně učinili. Peníze noste hotově, táborový účet už se uzavřel a brzy
se vybere.

Příprava tábora vrcholí.
Pokud ještě nemáte hotové
bedničky a postele, budete
mít příležitost je dodělat
během červnových schůzek.
Haf! Haf! Haf!

Letošní poklad vyhráli
červení! Gratulujeme!

Haf! Haf! Haf!

Blíží se výprava na vodu.
Pojedeme Ohři. Voda z
nebe zatím padá, takže
snad jí bude v řece dost a
bude nám svítit sluníčko
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Co budeme dělat?
3.–5. 6. Poklad
7. 6. Oddílovka (16:30–19:00)
14. 6. Oddílovka (16:30–19:00)
17.–19. 6. Výprava na vodu
21. 6. Oddílovka (16:30–19:00)
28. 6. Odevzdávání bedniček ??

A tábor...

1. 7.–24. 7. Tábor
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Velká písmenová soutěž
Pravidla jsou jednoduchá. Tvým úkolem je z níže napsaných písmen vytvořit co nejvíce slov, počítají se
pouze podstatná jména v prvním pádě, a do půlky
června je ukázat Pomerančovi. První čtyři mladší a
starší, kteří ve svých slovech použili dohromady nejvíce písmen, získají nějaké ty body do bodování. Pokud budeš ve skládání slov úspěšnější než Pomeranč,
čeká tě sladká odměna.

L, N, H, O, A, Y, V, Ť, Š, C

Oddílové hry o Štítek táborníka
Letos jsme se po dlouhé době vydali opět na Plešivec
nedaleko Smaragdového jezírka poblíž Hořovic. Ve
vzduchu visela otázka. Je možné, aby Mikulda vyhrál i
se zlomenou rukou?
Hry jsme zahájili soutěží v udržení důstojnosti s jablkem na hlavě. Následoval pochod ke Smaragdovému
jezírku, kde jsme se usídlili. Po večeři jsme se pustili
do rozpoznávání složení svítících kol a pak jsme ulehli. Kolem půlnoci dorazili hlasití trampíci, kteří do pozdních hodin neskutečně rámusili a ráno vstali v půl
šesté a pokračovali… Doufali jsme, že přes den zmizí…
V sobotu jsme porovnávali své znalosti v morseovce, měření azimutu, uzlování, paměti, obratnosti, ši-
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kovnosti, rozdělávání ohně a dalších. Jako zásobárna
vody nám posloužila nedaleká studánka. Naše přání
byla vyslyšena a trampíci opravdu opustili své tábořiště. Večer jsme si u ohně přečetli básničky z další
disciplíny a za doprovodu Dávy a ukulele zapěli několik písní.
V neděli jsme obhlédli výletní sídla pro kouzelníka
Anketona postavené z přírodnin, dohráli poslední disciplíny a vydali se na Plešivec, kde jsme se naobědvali, a proběhlo slavnostní vyhlášení. Zvítězil Mikulda,
druhé místo obsadila Mája a třetí Kuba V. Počasí nám
přálo, a tak jsme si víkend v přírodě krásně užili.
Poznáte-li autory následujících básní, za každého získáte bod do bodování.
Zámek plný žolíků (a taky bez kliky)

Takhle někde zámek stojí, tak sám a bez kliky.
Taky je tam spousta chvojí, mezi nima žolíky.
Žolíky? A zámek bez kliky?

Nejsem si vůbec jistá, zda-li by ta klika byla někdy
čistá, kdyby tam ovšem byla.
Jenže ona není.

To je zvláštní opatření.

Těch spousta karet s žolíky a divný zámek bez kliky.
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Dokonce ni cesta nestrádá, žolíků je plná stejně tak,
jak zahrada.

A tak zámek bez kliky, obklopen je žolíky.
Ostatně, to už víte.

Jednorožec a jeho těžký život
Jednorožec koulí okem na cestičce z obláčků,
Na jezírko plné duhy a malinkých tvorečků,
Malí hodní tvorečkové navzájem se papají,

A tu do něj zakousne se jedna s malých piraní
Jedna piraninka malá zakousla jej do stehna,
A třpytivý jednorožec pláče duhu s perlami.

Jednorožec smutně leží bez nožičky třpytivé

Tu najednou přijde doktor se svým dobrým nápadem

Na nohu mu dal protézu,

Pak bolístku pofouká, jednorožec šťastně skáče,
piraním se posmívá.
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Kniha, cesta a stařík
Kniha a hleď, což psáno tam stojí.
„Kdo ztrácí naději, umírá dřívěji.“
Cesta a hleď, co u ní leží.

Starý poutník v kaluži, jež na slunci se leskne.

Hvězda a zřu, on pod ní spočívá a z jeho očí vyzřívá
matný pohled bez života.

Vetchý stařík na věky, v hrdle má nůž, v ruce knihu, a
jediné co brání tichu – zvuk křídel hladových ptáků.

Co skrývá naše knihovna?

O víkendu proběhly volby Velkého Vonta. Kdo nyní
vládne stínadlům každý jistě ví. O tom, jak to ale vypadalo ve Stínadlech dříve, předtím, než proběhly ony
zmařené volby Velkého Vonta, to už ví asi jen hrstka
z vás. Jaroslav Foglar napsal takzvanou „Stínadleskou
trilogii“ jejíž první díl nese jméno „Záhada hlavolamu“.
Děj knihy začíná, když Rychlé šípy začnou vydávat
svůj časopis jménem Tam-tam. Aby měli o čem psát,
vydávají se do tajuplných Stínadel. Objevují záhadnou
postavu Jana Tleskače, ale setkávají se i s ježkem v
kleci a kandidáty na Velkého Vonta. Jak celý děj vyústí
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vám už ale neprozradím, to si každý z vás bude muset přečíst sám. Pro dnešek by mě ale zajímalo, čím si
Rychlé šípy přivydělávali? (Pokud tápete, zkuste hledat v úvodu knihy)

Dopis

Redakci Pejska je ctí předestřít vám, čtenářům, poslední z deseti dopisů, které nám ze Stínadel v průběhu roku docházely do naší poštovní schránky. Domníváme se, že až naleznete i tento díl mapy a přidáte jej
k ostatním devíti, ze sestaveného plánku vyčtete, kde
náš tajemný dopisovatel schoval své tajemství.
Kdo nalezne desátou část mapy, bude stejně jako v
předchozích měsících odměněn dvěma body do bodování. Na vypátrání tajemství samotného žádná odměna vypsána není, nicméně těm šťastlivcům, kteří by
snad skutečně plánek sestavili a tajemství se dopátrali, redakce předem gratuluje.
Vážení páni redaktorové,
Černá voda je stoka, která protéká křížem krážem Stínadly. Kroutí se pod dvory, hučí v rourách pod ulicemi
a jen občas, v nějakém temném skrytém zákoutí vybublá na povrch, aby se mohla zase zanořit do nejbližšího
sklepení či do nějaké staré roury.
Kolem Černé vody se toho mnoho událo. Při osudných
volbách Velkého Vonta v ní zmizel ježek v kleci; mysleli
jsme si, že už jej víckrát neuvidíme, protože ne nadar-
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mo se povídá, že co Černá voda schvátí, to už vícekrát
nenavrátí – ani jsme nedokázali najít odvážlivce, který
by se pro ježka do vody potopil. Vždyť i samotný Em z
koupele v Černé vodě dostal vážnou nemoc...
I spousta dalších věcí se kolem té říčky udála. Ve Vontských kronikách je doložen nejméně jeden případ utonutí, kdy byl chlapec při neopatrné šarvátce na břehu
říčky stržen proudem. Na Černou vodu se však mezi
Vontstvem rozhodně nevzpomíná jen černě – ve stínadelských pamětech jsou zapsány i dva ročníky nanejvýš
obtížných plaveckých závodů, které se těšily velké divácké oblibě.
Ani dnešní Stínadla už však pochopitelně nejsou, co bývala. Černá voda s léty zmizela pod zemí úplně, a dnes
už můžeme jen občas tiše zavzpomínat na její tlumený
hukot, který se čtvrtí táhl. Poslední díl mapy naleznete
tam, kde Černá voda, před tím, než ji pohltily kanály
a čističky odpadních vod, kdysi dávno ústila do Vltavy.
Dojděte ke Štefánikovu mostu a odtud pokračujte po
jižním břehu Vltavy tak dlouho, dokud se nebude vedle
vás uprostřed řeky nacházet zelená budova štvanické
elektrárny. Právě zde vede vedle cyklostezky do Vltavy
z jejího jižního břehu žebřík. Spolu s ním zde visí i poslední dílek mapy k mému tajemství.
S tím, co na tom záhadném místě najdete, až si dáte
všechny díly mapy dohromady, naložte podle svého
uvážení, jen – prosím vás – ve vší úctě.
Zdravím vás, tentokrát už naposledy.
Váš Velký Vont
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Frekvenční analýza
Tuto strategii používáme u šifer, které spočívají v nahrazování písmenek (tedy by šla například použít u
3. oddílové nebo A=Z), nikoli však u šifer, kde prohazujeme pořadí písmenek (tedy třeba pro 2. oddílovou
ji použít nelze). Spočívá v tom, že si spočítáme, kolikrát se ve zprávě vyskytuje jaké písmenko. Následně
se pak pokusíme hledat spojitost mezi našimi počty a
tabulkou četnosti znaků.
Vzhledem k tomu, že se při luštění setkáte většinou
s kratšími texty, je jasné, že četnost písmen ve zprávě nebude zcela souhlasit s četností znaků v češtině.
Samohlásek tam ale bude stejně nejvíce, Třeba kdybychom dostali k rozluštění text „KBGXHXWMOXSXKXMPXKXKBWKXJLRPFCOLR“, po spočtení písmenek
nám vyjde jako nejčetnější znak „X“ s osmi a „K“ s
pěti výskyty. Budou to tedy zřejmě samohlásky. Vyzkoušíme, zda to není abeceda posunutá tak, aby „X“
bylo „E“. Tam nám ale pak „K“ bude vycházet jako ne
tak četné „R“. Zkusíme tedy k „X“ přiřadit „A“. Pak
nám ke „K“ sedí „N“, které má o něco vyšší četnost. To
už vychází o něco lépe.
Chcete-li někdo získat bod do bodování, vyluštěte, co
je v neznámé šifře zapsáno. Odpověď říkejte Jendovi.
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Simča se ptá...
Která disciplína pro tebe byla nejzajímavější? Kterou sis nejvíc užil/a?
Týna: Mě bavily všechny... Nošení jabka na hlavě mi
ale dobře šlo. Johy: Asi básničky. Ne, že by mi nějak
extrémně šly, ale bavilo mě to. Mikulda: Přemítám...
Bavilo mě hodně stavění baráčků ale vůbec se mi to
nepovedlo, protože můj vypadal hnusně. A líbily se mi
všechny disciplíny, který jsem vyhrál. Tea: Nejvíc mě
bavila ta s ohněm. Kuba V.: Mne nejvíc bavila ta uzlová
a ta ohňová, které mi navíc taky nejlíp šly. Dáva: Mě
nejvíc bavilo sbírání bonbónů pomocí kolíčků. A taky
mi nejvíc šla. Mety: To stavění domečků. Matěj: Mě asi
nejvíc bavila ta Eliščina, kde jsme stříleli stříkačkou.
Ale jednou se mi zasekla... Kryštof: S tou stříkačkou.
To mě bavilo a šlo mi to. Boni: Vyprošťování tramvaje
z depa. To mi šlo a hodně mě to bavilo.

Jakou disciplínu bys chtěl/a na Štítku?
Týna: Chtěla bych něco se zdrávkou. Johy: Vaření a
nebo kreslení. Mikulda: Nějakou, kde se bude moct
používat jenom ta méně šikovná ruka. Tea: Chtěla
bych kreslicí. Kuba V.: Moc nevím, všechno, co jsme
dělali mě bavilo. Dáva: Ani nevím, je tam spoustu
dobrejch her. Mety: To já netuším. Nebo kreslicí! Ale
musela bych mít akvarelky. Matěj: Nějakou třeba...
Běhání po kolejích. Kryštof: Nést vajíčko na lakrosce!
Boni: Asi něco s ohněm.
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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

