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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Prosíme, zaplaťte nám 
tábor a doneste přihlášky. 
Termín byl konec dubna.

Haf! Haf! Haf!

Možná tomu nebudete 
věřit, ale stále se mezi vámi 
nachází tací, kteří ještě ne-
zaplatili příspěvky. Tak se 
zastyďte a napravte svou 
chybu co nejdříve.

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Máje!

Haf! Haf! Haf!

Pomohli jsme uklidit 
okolí Valečova v Českém 
ráji a podpořili duch sku-
pinky velkou terénní hrou, 
která prověřila nejen vaši 
spolupráci.

Ten samý víkend probí-
halo školení vedoucích a 
instruktorů a sešli se tam 

zástupci i dalších skupin, 
než je Čtrnáctka. Věřili 
byste tomu, že některé od-
díly nemají celoroční hru 
a jiné zase začínají svůj ty-
pický táborový den tím, že 
naskáčou do devítiveslic, 
které mají jako jediný v re-
publice a sami si je vyrábí, 
a na rychlost objíždí ost-
rov, na kterém táboří.

Haf! Haf! Haf!

Čeká nás tradiční boj o 
Štítek táborníka. Obhá-
jí Mikulda své prvenství? 
Věřím, že se strhne lítý boj.

Haf! Haf! Haf!

Na výpravu na vodu letos 
pojedeme po delší pauze 
opět Ohři, tak se pořádně 
těšte a doufejte, že na Hu-
bertusu bude dost vody.
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Co budeme dělat?
3. 5. Oddílovka (16:30–19:00)
6.–8. 5. Oddílové klání o Štítek táborníka 
10. 5. Družinovka (16:30–19:00)
11. 5. Družinovka (16:30–19:00)
17. 5. Oddílovka (16:30–19:00)
20. 5. Čaj (16:00–19:00)
24. 5. Družinovka (16:30–19:00)
25. 5. Družinovka (16:30–19:00)
31. 5. Oddílovka (16:30–19:00)

A dále...
3.–5. 6. Poklad
17.–19. 6. Výprava na vodu
1. 7.–24. 7. Tábor
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Brigáda v přírodě a družinková 
akce

(15.–17. 4. 2016)

Z Hlavního nádraží jsme vyjeli vlakem na severo-
východ až do Mnichova hradiště. Kousek od nádraží 
jsme nakoupili vše potřebné na víkend, zahráli si šla-
panou a vyrazili směr Český ráj k Pomovi na chalupu. 
(K Elišce tentokrát ne, protože s námi nemohla jet.) 
Mnoho nás nebylo, a tak cesta přes pole, louky, lesy 
a jeden most přes E65 utíkala rychle. K chalupě jsme 
dorazili ještě téměř za světla. Po rychlém ubytování 
jsme vyrazili do přilehlého lesa, kde jsme dávali do-
hromady staré oddílové hlášky. Po návratu jsme šli 
spát. Čekal nás velký zítřejší úklid.
Ráno jsme rychle vstali, najedli se a vyrazili do Bos-
ně, kde na nás čekal paní starostka. U místní hasič-
ské zbrojnice jsme byli vyzbrojeni rukavicemi, pytli 
a pitím a následně odvedeni k zaneřáděné oblasti. 
Do sbírání odpadků jsme se pustili statečně. Přes 
obyčejný nepořádek jsme našli    i noviny ještě z dob 
Rakouska-Uherska. Celkem jsme vysbírali 11 pytlů a 
jeden kovový sud odpadků. Paní starostka nám moc 
děkovala a dostali jsme veliký pytel s bonbony. Odpo-
ledne každá skupinka vyrazila po okolí sbírat dílky z 
pyramidy představují strukturu skupinky. Cesta však 
nebyla snadná a zabrala nám celý zbytek dne. Večer 
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jsme si zahráli na dva psychouše a šli spát. 
Ráno jsme museli odpovědět na pár otázek kouzelní-
ka Anketona, jehož duch nás na cestě provázel a pak 
jsme mohli postavit pyramidu. Ta nám prozradila 
tajemství, na jehož konci nás čekal dort. Po rychlém 
úklidu jsme si zahráli schovku a trojnohu s trubkou 
a vyrazili na vlak. Na jedné pěkné louce jsme si ještě 
zahráli míčbí. 

Co skrývá naše knihovna?
Tentokrát jsem sáhla po knížce, která se krčila ukrytá 
někde na kraji knihovny. Pravděpodobně po ni dlouho 
nikdo nesáhl. Knížka se jmenuje „Amerika země in-
diánů“ a její autorkou je Češka Mira Holzbachová. Na 
začátku knížky se objevíme v před vypuknutím dru-
hé světové války (ano, chvíli jsem přemýšlela, jestli 
je kniha opravdu o indiánech). Autorka popisuje svůj 
příběh o tom, jak se dostala do Ameriky a jak potom 
pokračoval její život. V Americe strávila několik let a 
nakonec velmi dobře poznala indiány, jejich kulturu i 
všední život. Knížka přináší nevšední pohled pod po-
kličku života indiánů, který je zároveň lehce pozna-
menán nesnadnou dobou druhé světové války. 
Než se autorka vydá do USA, stráví nějakou dobu i v 
jiné zemi.  Moje dnešní otázka tedy zní: Ve které zemi 
pobývá autorka, než odcestuje do Ameriky?
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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 kon-
ce května je ukázat Pomerančovi. První čtyři mladší a 
starší, kteří ve svých slovech použili dohromady nej-
více písmen, získají nějaké ty body do bodování. Po-
kud budeš ve skládání slov úspěšnější než Pomeranč, 
čeká tě sladká odměna.

U, E, J, R, Ř, I, S, V, Z, D

Dopis
Předposlední dopis, stálo hůlkovým písmem na obál-

ce dnešního dopisu hned vedle adresy. Není to vlastně 
nic překvapujícího – k tomu, aby byl kruh celý, nám 
scházejí už jen dva dílky.

Vážení páni redaktorové,
hlavním symbolem velkého vontství je pochopitelně 

kovový hlavolam, ježek v kleci. Vedle toho máme ovšem 
ve Stínadlech spoustu dalších tradičních věcí, kterých 
si vážíme. Mimo jinými například i oficiální Vontskou 
báseň.

Vontská báseň je ve Stínadlech odedávna. Není jasné, 
kdo je jejím autorem – někteří se domnívají, že snad 
sám Jan Tleskač, tomu ale já osobně nevěřím. Kolují le-
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gendy, že byla nalezena v podzemních základech staré 
kolny, kterou jsme si přestavili na vontskou klubovnu 
– údajně měla být zapečetěna v plechové přepravce. Vy-
berte si sami, čemu budete věřit, já si však myslím, že to 
jsou jen výmysly – dle mého názoru je s námi Vontská 
báseň už od začátku všech stínadelských věků.

Vontská báseň existuje jen v několika málo opisech. 
Čte se při zahájení slavnostních vontských shromáždě-
ní, při vontských svatbách a podobných záležitostech. 
Každý člen velké Vontské rady by ji měl znát nazpaměť, 
ostatní její text ale většinou v hlavě nenosí, protože se 
na ni poslední dobou dosti zapomíná. A taky protože, 
jak už bylo řečeno, existuje jen v několika málo opisech.

Všechny opisy, o kterých jsem věděl, jsem před svým 
odchodem shromáždil a ukryl na tajném místě. Dnes je 
na vás, abyste si došli již pro devátý dílek mapy k tomu-
to úkrytu.

Předposlední dílek se nachází na místě, které jsem ze 
Stínadel viděl naposledy, když jsem se vzdal Velkého 
Vontství a svou milovanou čtvrť opustil. Kus plánku se 
nachází v keřících vpravo od jižního vchodu do koste-
la svatého Klimenta, u levé nohy vývěsní skříňky. Tam 
jsem se při cestě ze Stínadel zastavil naposledy.

Zdravím vás!
(bývalý Velký Vont)
Redakce snad ani nemusí dodávat, že na vypátrá-

ní zmíněného dílku je vypsána odměna ve výši dvou 
bodů do bodování.
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Morseovka
Morseovka je jednoduchá šifra, která spočívá v zá-

pisu písmenek pomocí teček a čárek. Správný Vpře-
ďák ji umí nazpaměť. Ke každému písmenu existuje 
ještě pomocné slovo, délky jehož slabik odpovídají 
tečkám a čárkám. Například B (-...) má pomocné slovo 
blý-ska-vi-ce, tedy jednu dlouhou a tři krátké slabiky. 
Morseovka vypadá takto:

a • – akát
b – ••• blýskavice
c – • – • cílovníci
d – •• dálava
e • erb
f •• – • filipíny
g – – • grónská zem
h •••• hrachovina
ch – – – – chléb nám dává
i •• ibis
j • – – – jasmín bílý
k – • – krákorá
l • – •• lupíneček
m – – mává
n – • nástup
o – – – ó náš pán
p • – – • papírníci
q – – • – kvílí orkán
r • – • rarášek

s ••• sekera
t – tón
u •• – učený
v ••• – vyučený
w • – – vagón klád
x – •• – Xénokratés
y – • – – ý se kácí
z – – •• známá žena
0 – – – – –
1 • – – – –
2 •• – – –
3 ••• – –
4 •••• –
5 •••••
6 – ••••
7 – – •••
8 – – – ••
9 – – – – •
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K rychlejšímu rozšifrování morseovky (když ji ještě 
neumíte) se používá tzv. pavouk. Nejčastěji se setkáte 
s nějakým podobným tomuto, kde se tečky značí jako 
kolečka a čárky jako čtverečky.

Pracuje se s ním tak, že se v něm vyhledávají pís-
menka podle pořadí teček a čárek. Hledáme-li, co 
znamená písmenko .--./, nejprve vybereme pavouka 
začínajícího tečkou (čili toho, co má nahoře E). Po 
něm pak putujeme podle našeho písmenka. Druhým 
symbolem je čárka. Od písmene E tedy zabočíme do-
prava za čtverečkem. Následuje další čárka. Tak tedy 
znovu doprava. Posledním znakem písmenka je tečka, 
zabočíme tedy nakonec doleva. Jsme u písmene P. .--./ 
tedy znamená P.

Chcete získat dva body do bodování? Stačí rozluštit 
toto:

--/.-/...//.--./.-./.-/...-/---//-./.-//-../...-/.-//-.../---/-
../-.--///.-././-.-/-./..//-/---//.---/./-./-../---/...-/..////



Simča se ptá...
Co nejzajímavějšího jsi při uklízení našel/a?
Mikulda: Našel jsem hodně věcí. Našel jsem tam ce-
lou krávu, dvě plastový hnusný kytičky, valchu, pneu-
matiku a kost, ve který byla krásně vidět kostní dřeň. 
Anička: Asi kosti lidskýho dítěte. Jak říkal Štěpán, je 
to moc malý na kosti dospělýho člověka, takže to bu-
dou kosti dítěte. Byla to lopatka, přesně to pasovalo 
na Štěpána. Týna: Reprobednu a záchodový prkýnko.  
Štěpán: Divnou kost, co vypadala jako klíční. Máťa: 
Svíticí baterku na kolo. Kryštof V.: Nejzajímavější bylo, 
když jsem s holkama přinesl kus repráku. Kuba: Za 
prvý: krásný oblečení prorostlý mechem a lišejníky. 
Za druhý: sběratelský kusy, plakáty od Happy Mealu. 
Za třetí: starožitnou knížku. Jóňa: Kolo od kola! Nebo 
starou tašku, od Husky. Tea: Mrtvou kočku a Paralen. 
Kryštof Š.: Čelist od bůh ví čeho. Mýra: Mrtvou kočku. 
Ani nevím, bylo tam všechno, ale užovku jsem neče-
kal. Mája: Nic moc... Ale nejzajímavější byla plechovka 
s pivem. 

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

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


