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Kniha Keya 2011
Je tma. Střed tábořiště osvětluje kruh svíček. Každý si bere
svou svíci a vyráží směrem k vrcholku. Za zvuků bubnů se rozeznívá
píseň k východu slunce. Wah taho,...
stupuje.

Obzor je zamlžený. Modlitba naplňuje údolí. Šero stále neu-

Náhle první paprsek proráží mraky a přináší světlo. Bubny
zmlkly. Ticho. Nesmírná radost stoupá k Velkému Duchu.
Ó Velký duchu mých otců, tu je má modlitba.
Pomoz mi, abych pocítil Tvou vůli a tvé poselství.
Pomoz mi, abych byl spravedlivý i k těm co mě nenávidí,
a stále mi pomáhej, abych byl laskavý.
Když bude můj nepřítel slabý,
pomoz mi k dobré myšlence odpustit mu.
Když se vzdá, přiměj mě k tomu, abych mu pomohl
jako slabému, jako bratrovi, který pomoc potřebuje.
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Úterý 5.7.
Pokračujeme v započatých činnostech, jako je
odpadovka, sklípek. Někteří jedinci využívají Moravské
Pondělí 4.7.
Dyje (Mordyje) k osvěžení. Začíná se stavět kuchyň,
Tento rok začala stavebka oficiálně příjezdem tří k obědu byl výborný lunchmeat s bramborami a se zeskupin stavebkářů. První dorazila skupinka dvou Felícií lím. Večer poprchává.
řízených Vojtou a Mývalem, asi v poledních hodinách.
V 13.30 doráží čtyřčlenná parta vedená Punčochou a Středa 6.7.
o hodinku později přijíždí zásobovací eskadra s Věcmi
Ve středu vstáváme, probuzeni Kosťou, do pros velkým V, protože jich bylo opravdu hodně. Po vylože- sluněného dne. Práce na kamnech, dokončování later.
ní řidiči BoB a Perník opouštějí tábořiště a my zůstavší K obědu výtečné těstoviny s tuňákem, Chřesti ve skluzu
se pouštíme do práce. Jako každoročně se kope latra, se sklípkem. O poledňáku se někteří pokouší úspěšně
staví se dvě teepka. V noci přijíždí opět Perňa, Fík a zdolat most přes řeku. Náměsíčník dodělává sklípek
Fredkin.
dlouho do noci.
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Čtvrtek 7.7.
Čtvrtek začal, nyní již nezbytným, pořizováním.
Obtěžováni hmyzem, letadly a sluníčkem krátili jsme
si čas zpěvem písní, uďové byli z části v lese na tyčích a
z části vykonávali práce na interiéru kuchyně. Kuchařky
opět nezklamaly a připravily výtečnou čočku s párkem.
Poté opět pořízování, pořízování a čas od času si někdo
dokonce zapořízoval :-). Do noci probíhala oslava předposledního dne
stavebky
pod
hvězdným nebem s padajícími hvězdami. V
tento den přijel
Humr a Netto.
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doráží výše zmiňovaná a následně i pražská výprava.
Chřestýši dostávají službu a staví se teepka, zanedlouho
jich na louce stojí již 8. K svačině jakási pomazánka, práce pokračují, pak mytí, nástup atd. Následně se všichni
indiáni schází ve sněmáku, kde je nám za zpěvu písní
vysvětleno, co se tento tábor bude dít. Ale pak přišla pohroma. Naše uďovské squaw byly uneseny. Já jim říkal,
aby se držely dál od lesa!!! Nicméně následovala etapka,
kde jsme byli rozděleni do etapkových
skupinek. Následovala bouřka se vším
všudy, včetně vody
kapající z tyčí.

Neděle 10.7.
Pátek 8.7.
Pondělí 11.7.
Dnes se
Den začal úplně
pokračuje v pranormálně - tj. melocích, opět je nádie z flétny, řev BUstrojem dne poDÍČEK!!!, rozcvička
říz. No jo, když
a poté umývárka
nám v Matějovci
(akorát chybělo boukradnou tyče,
dování, ale to asi nico pak máme
komu nevadilo). Po
dělat, že jo. Dodělávky interiéru kuchyně, tvorba umý- marmeládové snídani byl nástup – dnešní úkol je ohravárky, dodělávají se též kamna. K obědu rýže na italský da pro koně. Následovaly dodělávky zařízení teepek,
způsob. Večer první uďovina, jdeme spát s tím, že v so- věci patřící dovnitř či ven. Po obědě (těstoviny a špenát)
botu je třeba opořízovat ještě tři tyče, jinak jsou práce byl obyčejný poledňák, po kterém následovaly hry – pohotov a my si můžeme říct, že jsme DOBŘÍ.
norky, bažina – oboje po etapkách a hra důvěry. Etapka
Kámen
– náramky + kopí, dodělávky, večeře, nástup, večerka a
spát.

Tábor

Úterý 12.7.
Probudili jsme se za zvuku flétny. Rozcvička,
Sobota 9.7.
mytí a první bodování, po kterém následovala snídaStavebkáři vstávají o trochu později a hned na ně
ně. Potom jsme byli zavoláni do kuchyně, kde se přečeká překvapení v podobě návštěvy legendárního bratra
četl úryvek z jakési knížky. Taktéž jsme se dozvěděli, že
Rysa a neméně známého bratra Vlka. Ti nám pochválí
se máme převléct a se šátky a uzlovačkami vrátit. Byli
tábor a odjedou. Poté čekáme na příjezd našich mladjsme odvedeni do lesa po etapkových skupinkách. Kaších kamarádů. První přijíždí Ondra, poté Míček a hned
ždá skupinka na určeném místě vytvořila z uzlovaček
potom Orel a Koala. Po našem obědě (párek + kaše)
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kruh a byla vysvětlena pravidla hry. Ta se jmenovala
„Kradu, kradeš, krademe“. Hrála se celé dopoledne. Po
výborném obědě následoval poledňák. Hra „Opakování matka moudrosti“ se skládala z různých bodů, které
jsme museli všechny projít po dvojicích. Ufo měl mapy,
Pipin uzly, Vojta šifry, Veverka focení, Fréďa skauting,
Kokosák přírodu a Klubíčko zdravovědu. Ti, na které se
nedostalo, zatím stříleli z luku. Hra se táhla i přes svačinu. Po večeři byla sauna, večerka a spát.
Středa 13.7.
Dnes nás jako každé ráno vzbudil Pipin svou
flétnou. Vše probíhalo normálně: rozcvička, mytí, bodování, snídaně CHMMČ, nástup. Dopolední program
– hra do etapky – Prasata – hra podobná hře Medvědi,
akorát že prasata byla v párech a navíc byl Prase-král a
ten měl 5 životů. Prase-král: Mýval, Páry: Pipin + Kokosák, Kosťa + Punčocha, Dave + Klubko. Promiňte, ale
oběd si nepamatuji. Odpoledne 1 byl trénink v střelbě
z luku a pušky, hod bolasem a značky. Odpoledne 2 byla
,,malá orientační procházka“ – výběh z tábora k luku
(3 rány, podle netrefení terče - trestná kolečka), dále
k bunkru (vzduchovka – 3 rány, stejné jako u luku).
Další cesta byla po mostě, přebrodit řeku, hod bolasem
a propíchnutí bizona na louce. Večeře – koprová polévka. Večer – zpěv v kuchyni.

možná i víc výborný (těstoviny se sýrovou omáčkou).
Potom byla hned hra na pošťáky (poštovní vozy, dostavníky, prostě každý byl, co sám chtěl). Vozily se buďto
balíky, za které se musela platit záloha, telegramy, které se musely stihnout dovézt včas nebo dopisy, které se
prostě musely donést. Potom byl ranní nástup večerně
provedený nebo večerní nástup ranně provedený. SnídaČtvrtek 14.7.
Den začal večerkou, což nejspíš mnoho z našich ně CHSSČ + buchty, jedna ze stříbrného a druhá z hněřad zmátlo. Nám, co jsme ho již jednou zažili, bylo však dého tácu. Následovalo (předcházelo) ranní rozcvičení a
jasné, že dnešní den bude probíhat obráceně. My Opič- probuzení po/před kterým si zájemci mohli poslechnout
ky jsme si daly v teepku večerku, družinkáč a šli jsme Perňovo předčítání z knihy „Poselství rudého muže“ od
službit, i když jsme měli službu dostat až o poledňáku. E. T. Setona.
Opičky
Ale dělaly jsme večeři (vajíčková pomazánka) ,,před večeří“. Po deseti minutách jsme odcházeli po dvojicích,
sledujíce zelené fáborky a indiánské stopařské značky. Pátek 15.7.
Dostali jsme s sebou odpolední svačinu. Šli jsme blíz- Sobota 16.7.
ko rakouských hranic, mnohdy i na rakouské straně. Neděle 17.7.
Cestou jsme museli opisovat zprávy. Když jsme zrovna Pondělí 18.7.
Včera po poledňáku jsme dostaly službu. A
neběželi, měli jsme v podstatě volný program. Ve čtvrt
odpoledne
jsme začali dělat totemy. Nejdříve jsme je
na šest jsme ,,skončili“ oběd. Který byl jako obyčejně,
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opořízovali a pak jsme do nich vyřezávali různé značky.
K svačině byly přesnídávky. Po svačině jsme dál dělali
totemy a pokračovali jsme až do dalšího dne.
Potom jsme šli na večeři, byla k ní hrachovka. Potom
jsme se šli mýt a po mytí byla hospoda :))
Ráno nás vzbudil Vykač. Hned jsme vstaly a šli dělat
snídani. Potom jsme celé dopoledne dodělávali totemy.
Pak bylo vyhodnocení. - 1. Hungpapové, 2. Vapetonové, 3. Sisetonové a Yanktonové, 4. Ogalalové. Následoval oběd, rizoto. Pak byl vyhlášen poledňák ! A na konec
předání služby!
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k šifře. Ale Vojta mluvil lakotsky a já jsem ho naučil
mluvit česky. Takže jsem dostal kompletní klíč. Pak byl
o pár hodin později azimuták.
Tento den měli službu Netopýři a lemuři.
Program
Dopoledne: Bledá tvář
odpoledne I: svině z jeskyně (prasátko z chlívečku)
odpoledne II: do jeskyně (do chlívečku)
Večer: páření (tzn. sauna - pozn. red.)

Pátek 22.
Dnes večer měl být 2. táborák, což znamenalo,
19. – 20.7. Manévry!
že jsme se všichni činili. Chřestýši šli dělat dřevo na hra--SCÉNA CHYBÍ-nici, netopýří vyrazili na chroští, Skřítci a boraxové se
vrhli na dřevo a lemuři s příšerkami sbírali smůlu. Večer
byl táborák v plném proudu.
Čtvrtek 21.7.
Dopoledne se na konci louky u posedu usadila Program
bledá tvář – Vojta. Měli jsme se s ním domluvit o klíči heslo dne: optimismus je způsoben nedostatkem informací
dopoledne: přenosová soustava
odpoledne I. Lesorub
odpoledne II. Lambrdžeg
večer: U hranice
Sobota 23.7.
Den byl převážně „pěkného“ počasí, oblačný. To ale
nezabránilo, aby si všichni
užili buchet, které byly přivezeny postupně přijíždějícími
rodiči. K obědu se servíroval
buřtguláš. Po obědě následoval polední klid a po něm
byla zahájena etapka. V té šlo
o stavbu indiánského smyku,
kterým bylo třeba projet určitou trasu. Přestože mnozí
slyšeli slovo smyk poprvé, podařilo se jim vyrobit funkční
smyky. Poté následovala sva-
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nejezdi potom autem, mohl by ses vyflákat…
čina a po svačině proběhlo již tradiční volejbalové klání
rodiče vs. vedoucí. A jako skoro každý rok vyhráli rodiNeděle 24.7.
če…
Někdo píská budíček, vylézám z teepka na rozDen se pomalu chýlil ke konci a tak nastalo loučení a
poté indiánské křepčení. Celkově se mi letošní návště- cvičku. Následuje mytí a bodování, snídaně a nástup.
Po nástupu přišla akce vyvražďování, vedoucí rozdali
vák líbil a proto přikládám písničku o dryjáku:
úkoly, které měly jednotlivé skupinky plnit v různých
vesničkách. K obědu bylo riziko (rizoto), opravdu se to
Dryják
dalo takto nazvat, protože chřestýši službili pod psa…
Dryják to je moje síla,
bez dryjáku mě bolí kýla.
Odpoledne jsme nacvičovali písničky na polní mši. Po
svačině pak následovala mše a hry. Večer byla hospoda.
Kdyby ho byl Bóža pil,
byl by v Keye mnohem dýl.
Byli jsme v indiánském a vesele jsme hazardovali… bar
se prohýbal pod tíhou dobrot a dryják pálil jako žhavé
Když se v hrnku leskne dryják,
olovo.
hned mám pocit, že jsem pyják.
Život se dá zkrátka žít,
Pondělí 25.7. - DVD
jen když je co pít.
Ten dryják ochucený, sypaný skořicí,
Dnešní den vedli Chřesti a opičky. Uďové na
nástupu excelovali, byl na ně krásný pohled. Dopoledten dryják kořeněný, na kamnech vařící.
Kdo se chce státi skautem, ten dryják musí pít,
ne se hrála škála her: „Kafka upgraded“, „hra na štěstí“,
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„městečko Palermo“, “zvířátka“, „pakárna“ a „prachárna“. K obědu byly těstoviny se špenátem a poté následoval polední klid. Poté další hry na louce. Večer se hrál
svíčkový fotbal a po něm následovala večerka a šlo se
spát.
Úterý 26.7.
Makací den, aneb den makacích her. Začátek
dne začal zcela normálně, budíček, rozcvička, mytí, bodování, snídaně, CHMMČ.
Dopoledne nám uďové zadali vymyšlení „bizoní písně“ V druhé části dopoledne jsme lovili “bizony“ (udi
– Mývala, Kosťu, Perňu, Simču, Fréďu a Káju) Hra je
stejná jako prasata, prasata lezou po čtyřech a děti je
musí chytit a přivázat jim šátek na nohu nebo ruku –
tím se prase uspí a skupinka ho musí někam odtáhnout.
Odpoledne přišla další brutální hra, kolíčky. Pro nás
naštěstí jen čtvrt hodiny, protože pak jsme museli běžet
ošetřit zraněné indiány, Kiki hysterka, Kosťa se šípem v
břiše, Mýval s dýkou v zádech, Koko s otřesem mozku,
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Pipin s otřesem mozku a Fík s vnitřním krvácením. Odpoledne pokračovaly kolíčky. Večer jsme opékali buřty.
Středa 27.7.
Ráno jako obvykle. Po nástupu následuje hra
stopování, aneb po stopách Poniů, resp. po fazolích :))
Skupinky, které se vrátily dřív, hráli hry na louce. Poté
jsme měli oběd a po něm polední klid, během kterého
se strhla průtrž mračen. Odpoledne proběhlo ve znamení letních indiánských her neboli olympiády. Bylo
devět disciplín – Stání u kůlu, Lakros, Stavba ze sirek,
střelba ze vzduchovky, stěhování, šipky, hod palicí, sezení u kůlu a Bible. Poté se hrál volejbal. Večer byl takový,
jaký byl.
Čtvrtek 28.7.
Ráno nás vzbudil jekot a křik indiánů, aneb pokladovka… Indiáni předvádějí rituál a po té se vyráží
na pokladovku. Cesta je to dlouhá a plná překážek. Na
konci nastává střet se zlými Ponii, aneb velkolepá bitva, která skončí jak jinak než
poražením těch
prašivých kojotů a nalezením
indiánských
klenotů, které
nám Poniové
ukradli. Poté
následuje návrat do tábora,
a protože už je
opravdu pozdě,
tak se jde rovnou spát.
Pátek 29.7.
R á n o
jsme vstali v
9:30. Dopoledne jsme připra-
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vovali spoustu dřeva na táborák, stavěli hranici, sbírali
chroští a smůlu. Odpoledne jsme ještě dodělávali táborák a bourali jsme táborové stavby. Svačina byla ve
znamení hostiny, aneb museli jsme oslavit vítězství nad
Poniema. Po svačině se pokračovalo v bourání a přípravě táboráku. A večer to vypuklo, závěrečný táborák.
Bylo pár světluščích
slibů, vlčecích a skautských
slibů. Vyhlašovalo se bodování – vyhrály
Opičky. Dále se
vyhlašoval drsňák
a Indiánské charaktery.
Etapka
dopadla následovně, 1. Sisetonové,
2.
Yanktonové,
3. Ogalalové, 4.
Vapetonové a 5.
Hungpapové. Táborák skončil pozdě v noci, někteří
šli spát a někteří
ještě pokračovali u
táboráku.
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Sobota 30.7.
		
Ráno nastalo velké balení a dokončování bourání. A poté odchod dětí do Starého Hobzí na
autobus. Zbytek ještě bourá tábor, nakládá věci do atd.
Autobus přijíždí do Prahy a tím definitivně končí tábor.
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Trojdenka na skalách
Chodili jsme po skalách. A šli jsme do jeskyně.
Chodili jsme hodně a hodně. Bila tam lavička a na ní
orlovi křídla a Dave měl velký ruce jako ten orel. Spali
jsme ve Fíkově chatě. Bylo to hodně hezké. Byla to moje
první výprava.
Mikuláš

Byli u toho
noční hra na táboře. Sbírali jsme koníčky, ale uďové na
nás svítili čelovkami a zároveň nás poznávali. Nejdřív
mě vždycky poznali podle černého trika z kostrou ale
potom jsem obcházel tábor a to už mě mockrát nechytili.
Štěpik

Zajímavá hlídka
Na táboře to bylo super jenom, kdyby nebyly
Nejhorší hlídka tábora byla pár dnů po příjeznoční hry. Nejlepší byly prasátka, prachárna a želvičky. du. Byla strašná bouřka a já skoro celou noc nespala.
Prasátka se hrají tak, že je určitý počet prasat a my je K tomu všemu jsem měla hlídku! Byla strašná bouřka a
museli po dvojicích chytat. Takže ho
musí chytit oba najednou. Při prasátkách jsem si roztrhl tepláky. Při prachárně jsem vždycky někoho sledoval.
Tim
Tábor

Spát v tee-pee je dobré. Abych
psal začátek. Když jsem přijel do tábora, jiní byli na vyvražďování. Když
přišly, Štěpik mne provedl po táboře.
Ve středu bylo stopování po buzolách,
a v pátek jsme odjeli z tábora
Rádio
Noční hra
Měli jsme hru, že jsme sbírali koně, když na nás zasvítili tak jsme
byli mrtví a museli jsme dát koně
pryč. Schovával jsem se za autem a
tam mě nenašli a vyhnul jsem se jim.
A donesl jsem koníka do misky.
Martin
Tábor KEYA
Na táboře je nejlepší lakros a
prachárna a želvičky taky se mi líbí
etapka ale táboráky jsou ještě lepší,
hodně se mi líbila 1 trojdenka jeli
jsme na Fíkovu chatu. „Koníčci“ byla
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Byli u toho
zima. Špatný bylo, že jak foukal vítr, poklice furt bouchaly o sebe. Ještě někdo mluvil ze spaní. To byla nejhorší hlídka na táboře.
Tarzánek
Tábor

Líbil se mi Den Velkých Družin. Všechny hry
byly super, nejvíc improvizační scénky. taky byly báječné táboráky. Stala jsem se na posledním světluškou. SUPER! hrozně jsem se nudila, když jsem byla nemocná.
Ale aspoň jsem se nenudila sama. Ale je fakt škoda, že
jsem přišla o spoustu zajímavých věcí!
Kometa
Zajímavá hlídka
Začala mi hlídka jako každá jiná, až na to, že
jsem den předtím měla průjem a uprostřed hlídky se
mi začalo chtít na velkou! Nezbylo než vzbudit Alvise,
který měl hlídku po mně. Ani se nezlobil, že tábor chvíli
pohlídá. Když jsem se za 15 minut vrátila, řek, že se
mnou zůstane do konce hlídky.
Vrtule

KEYA (oslavná báseň)
Nejsme
Žádní lenoši
Nesedíme
Jako pecky
V chatě
Chodíme pořád
Na výpravy
A nebo hrajeme
Zábavné hry

Řízek

Trojdenka
Moc se mi líbilo, že jsme chodili pozdě spát.
Beáta
Mimináři
Nejlepší bylo to, jak jsme s Móňou a Bárou na
miminářích odplavali na nafukovacím člunu v rozvodněný řece do Rakouska a asi do půl desátý nás všichni
dospělí hledali :)) ! No, ale nakonec nás našli a odvedli...
Žíra
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Byli u toho
Mimináři
Takže jsme si udělaly se Žírou poslední táborák v týpku. Přiložili jsme na to poněkud moc chrastí a
vzplál nám kotevák :))
Máňa

Mimináři
Já, Bára a Maruška jsme lezly na ten most (rozpadlej). Skákaly jsme z něj do vody a když přišli nějací
skautíci, navedli jsme je tam, že je to průchodný :)). Byl
to dobrej most.
Móňa

Maskovačka
Dobrý, ale bylo moc málo raněných. Taky Pipin
dejchal, měl tep a voni (Uďové) nám řekli, že je mrtvej
:-( A to byl při smyslech.
Orel
Jak jsme zkazili Pokladovku
Byl deštivý den, čtvrtek 28.7., a jak to tak bývá,
šli jsme na pokladovku. Nejdříve jsme šli do obce Markéta, kterou já nazývám Nezmar. V Nezmarovi, totiž v
Markétě, byla zpráva a mapy. Ze zprávy jsme vyčetli, že
musíme jít ke Sv. Josefovi u Janova. Po bloudění přes
pole jsme došli z Nezmara do Písečného. Z Písečného
do Nového Hobzí, kde nás potkal déšť. V Novém Hobzí
jsme čekali asi jeden a půl hodiny, ale déšť neustal. Cesta nás zavedla od Sv. Josefa do sedmi habrů. Dále přes
hospůdku u splavu a přes různé vesnice do obce, jejíž
jméno jsem zapomněl. Bylo asi jedenáct a odebrali jsme
se do tábora, kde na nás čekala hrachovka. Sice jsme
prohráli etapku, ale přesto jsme si pokladovku užili.
Kocour

Byli u toho
Indiánský závod 2
Když to docela dlouze shrnu bylo to docela
dobré.
Stříleli sme z luku a potom obýhaly týpý marně hledaly
podle špatných instrukcích, střílely se vzduchovky potom dlouhou trasou sme se dostaly tzv. indiáni ve Větnamu ps. plavali jsme a prodíraly džunglí potom jsme
házeli (obrázek bolasa) tímto potom jsme domácky vyrobenýmy oštěpy imaginární tele. (neopravováno)
Alvis
Návštěvák
Líbila se mi výroba smyku na návštěváku.
Nejlepší byl teleshoping,
který předváděl Vejvar.
Taky se mi líbil Náměsíčník jako kůň se sladkou
hřívou. Těším se na příští
tábor.
Jáchym
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Táborové sloh
Tábor byl bezva. Pršelo, marodilo se, měli jsme
plnou latr plné Tee-Pee. Jídlo i Uďové byli výborní,
chutní, prostě SUPER. Hráli jsme hry. Plavali jsme a
užívali jsme si života. Nejlepší hra tábora je „dostavníky“, protože byly zábavné a také proto, že po nich byla
hospoda (něco jako hodně megózní pitka bez tvrdého
alkoholu).
Závěr: Windows je lepší než
Linux (pod tlakem(to je lež pozn. red.))
Hafík

Pokladovka
Ve čtvrtek 28.7. se náš
bojový oddíl Sisetonů vydal
za pokladem. Po několika
zprávách se nám postup
znepříjemnil, protože jedna
zpráva nám spadla do rybníka a potom co jsme jí asi půl
hodiny hledali a nenašli jsme
Na táboře
se museli vrátit zpátky k minulé zprávě, kde byl Mýval.
a)
pršelo
Naštěstí jsme potkali dvě
b)
muselo se chodit
c)
byly hlídky
skupinky od kterých jsme
se dozvěděli, že všichni mají
Kladné věci se také vyskystejné zprávy, tak tu zprátovaly:
vu kterou jsme měli, jsme
vyluštili a nechali ji zde pro
a)
dobré jídlo
ostatní. Potom jsme zabili
b)
nepromokavé teeňákýho zvěda.Za nějakou
-pee
dobu byl souboj s nepřáteli a
c)
občas nepršelo
nalezli jsme poklad. Poté po velkém bloudění jsme asi
d)
někdy se našlo suché dříví
v půl druhý ráno dorazili do tábora, kde na nás čekala
zasloužená večeře.
Výsledek: 3 záporné věci, 4 kladné věci = tábor se mi
R2-D2
líbil.
PS: Ufo je cheater
Ondra PPS: Windows is better then Linux
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LAN 3Párty, aneb trojdenka u počítačů
Lanpárty byla fakt dobrá. Celou noc a den
jsme hráli Quake a další hry. Zjistili jsme, že Ufo je
cheater, až je to hnusný! Střílí lidi přez dveře a celou
mapu AKčkem do hlavy? Wtf?!
Je to opravdu zlé, asi je moc závislí na PC. Snad bude
v pohodě.
Netto
PS: Windows je lepší než linux.
PPS: <!--zcenzurováno, tohle by mohlo vyvolat třetí
světovou válku-->

Byli u toho

Byli u toho
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16
1 Co říkáte na maskovačku?
Příšerky: Kometa: NIC! Nevím cosi o tom
mám myslet a ještě teď je mi z toho blbě
Tarzánek + Vrtule: My jsme tam nemohli, nám
to Klubko zakázala!! (s vražedným výrazem
upírajícím na Klubko)
Skřítci: Žirafa - co? Chacha, nevím, co to bylo
Ferrari - jako jo
Bětka - no dobrý
Ještěrka - dobrý
Lemuři: Tim: Zajímavý.
Mikuláš: Dobrý.
Štěpík: Nevim.
Pipka: Na blití.
Tim: No,pro Pipina určitě.
Netopýři: Alvis: Co je to maskovačka?
Orel: Skvělý „10 z 10“ , ale chtělo by to víc
krve, mrtvých a lepší blitky
Boraxové: Hafík - Co to je?
Netto - jo, dobrý
R2 - jo, že to bylo originální

2 Líbilo se vám, že jste si oblek dělali sami /
samy?
Příšerky: Docela jo !!! (všichni)
Skřítci: všichni - dobry
Lemuři: Štěpík: Oblek čeho?
Tim: Lepší to bejt nemohlo.
Mikuláš: Dobrý.
Netopýři: Alvis: Jaký obleky? Jo docela dobrý
„5 z 10“ (Orel a ostatní přitakávají)
Boraxové: Hafík - líbilo se, ale bylo to trochu
kuku, napiš kuku ble
R2- jo, bylo to lepši než normálně
Netto -jo, v pohodě, napiš proste jo

Svobodný názor
3 Jste pro přímou volbu hlavního
vedoucího?
Příšerky: Je mi to jedno (jednohlasně, všichni)
Skřítci: Mana - cože? Co? Jo, jo
Žirafa Co?
Lemuři: Tim: Na 100% přímá.
Štěpík+Mikuláš: Pro přímou.
Netopýři: JO!!!(většina)
Kosťa: Zásadně proti!!
Orel: ne...
Boraxové: Netto - jo, za mě vždy jo
Hafík - jo,
R2 - třeba jo

4 Nejlepší účes tábora?
Příšerky: Náměsíčník + Vývar (Tarzánek a
ostatní přitakávají)
Tarzánek: Až na Nezmara!
Skřítci: všichni - Námňa;
Mana - Já nic neřekla!
Lemuři: Štěpík:Co?
Tim: Náměsíčníkův sladkej pankáč.
Mikuláš: Ten můj.
Netopýři: Když Špunt Námňu polila (Orel a
ostatní přitakávají)
Alvis: Ostříhanej Vývar
Kosťa: Mýval!
Boraxové: Hafík - Hafík Hafík Hafík Hafík
Hafík,
R2 - Námňa,
Netto - jo, Námňa asi

5 Stýská se vám po Chřest-Opičkách?
Příšerky: Ale jo!(všichni)
Skřítci: všichni – jo
Ještěrka - jo a hodně vykřičníků
Lemuři: Štěpík:Co???

Svobodný názor
Mikuláš: Mně ne..
Tim: Bez nich to bude horší.
Netopýři: Alvis: No, po Opičkách moc ne ,ale
po Vykačovi ,,Bagrovi“ nejvíc
Perník: Ani ne!
Orel: podle toho, kdo z vás bude vedoucí
Boraxové: Hafík - mmmmm, říkam m, teda h,
R2 - ale jo,
Netto - jo

6 Čeho bylo na táboře tak akorát?
Příšerky: ÚĎÚ!!! Těch tam bylo až příliš!
(všichni )
Skřítci: Mates – Chřest-Opiček
Žirafa - nevím, vím, čeho bylo málo, jo, roztržených tee-pee;
Ještěrka - běháni v ostružiní; Mates - klíšťat,
(odmlka) tak odpovídejte!
Máňa - píšeš to doslovně?;
Žirafa - Nočních her
Mates - hlídek
Netopýři: Úďů (všichni až na Perňu s Kosťou)
Kosťa : Dnů
Perňa: Rallye!!, zasvěcení pochopí...
Boraxové: Hafík - suché rýže
R2 - nevím, třeba later
Netto - jo, nevím

7 Nejlepší jídlo tábora?
Příšerky: Těstoviny s tuňákem (skandují společně)
Skřítci: Žirafa – rajská
Bětka - koprovka;( Dibla: Bětko, ty mas rada
koprovku?)
Lemuři: Všichni: PORIDGE!!!!
Netopýři: Perňa: Chleba
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Blitky z maskovačky (Orel a ostatní)
Kosťa: Protěžácký karbanátky
Boraxové: Hafík - nejlepší jídlo tábora ? asi
topinka na oleji.
Netto - jo,
R2 - asi taková ta rostlina

8 Nejnudnější hra (doháje) tábora?
Příšerky: Předávání zpráv podle morseovky
(všichni až na Vrtuli)
Skřítci: Žirafa - nejnudnější bylo asi to, jak se
to jmenovalo, běhá se tam, ale ne, takový to,
byly tam šátky...
Nezmar - Středovek?
Žirafa - no
Anežka - Středovek
Lemuři: Tim:Nočky.
Štěpík:Zpívání.
Netopýři: Kosťa: TAKOVÁ NENÍ!!
Orel: Stopovačka, protože mě tam nepustili
Alvis: Prachárna to nebyla! Ale azimuťák a
PSSPčka bez druhého S.
Boraxové: R2- takový to, jak se tam předávalo
Hafík - indiánská řeč
Netto - nevím, jo
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Senzační novina!!!

UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!

Punčocha a Zelený mafián se budou brát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Celý tábor nám bylo divné jak se Punčocha chová. Začaly jsme o tom přemýšlet.Punčocha asi třikrát vyprávěla o mafiánovi byly samo o sobě divné. Naše předtuchy se potvrdily hned, když jsem jela s Pučochou v metru. Když jsme totiž vystupovaly z metra Punčocha měla pod sebou nůž. ALE TUPÝ!!!!!!!!! To
že Punčocha vraždí víme už dávno. Ale že tupím nožem to je vrchol. Pak už to šlo z kopce. Punčocha nám
opět vyprávěla o mafiánovi o kterém věděla podezřele moc. Potom se mi zdál sen o mafiánovi, ale nebyl strašidelný, ale podezřele moc podobný pravdě ve kterém jsem byla já a ještě tři holky z naší skupinky.
V tom snu jsme potkaly toho mafiána vycházejícího z poza rohu. Další den jsme měly celodenní výlet a vraceli jsme se
až večer. Cestou zpátky jsme měly opět podezření že nás někdo sleduje. Mafián se objevoval stále častěji. Žeby chodil
za ní!!!??? Ano. Chodil za ní. Když nám v noci poslaly mozky z mozkoservisu (mě a Vrtuly) hned nám vše zapadalo.
Zelený mafián opravdu chodil za Punčochou. A nejhorší na tom je, že to před náma celou tu dobu TAJILA!!!!!!!!!!!!

ROZHOVOR
KDY JSTE SE SEZNÁMILI?
Před pěti lety
A KDE?
Ve Skorkově u včel
A JAK?
Pobodaly mě včely a on mě zachránil
A JAKÝ TO BYL POCIT ?
Bolestivý,včel bylo moc.
ALE TO SEZNÁMENÍ!
Kouzelný. No prostě příjemný.
KDY SE BUDETE BRÁT?
21.12.2012
A KDE ?
S tím byl trochu problém, on je satanista, takže by nás do kostela nepustili. Punčocha říká že se bude
vdávat asi v růžovém a protože je do kostela nepustí tak asi na pustém ostrově.
Tarzan a Vrtule

Seleška
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Seleška

SELE- co? Seleška přeci! Letos chybí
v našem časopise deník z uďopuťáku,
nicméně Uďové se rozhodně neváleli doma, ale zúčastnili se nejednoho
skautského kurzu. Proč to dělají? Zkuste se jich zeptat...
Já jsem si vybral Selešku- Severočeskou záchranářskou lesní školu. A
nejsem první frekventant z Keyáckých
řad. Přede mnou ji úspěšně absolvoval
Bóža, kterému ostatně vděčím i za inspiraci a nadchnutí do tohoto podniku.
A je za co vděčit!
Není nad to strávit 10 dní, kdy
nevíte ani minutu, kdy se něco stane a
vy budete muset ošetřovat nešiku s obrovskou sekerou či kopáče po výbuchu
nevybuchlé munice. Kdy jakýkoliv
hlasitější neobvyklý zvuk ve vás vyvolá
hbité hmátnutí do kapsy pro rukavice
a naskočí vám všechny možné i nemožné scénáře zranění. A to není zdaleka
všechno. Co když začne hořet či je potřeba vytvořit rojnici? Tonoucí nebo
snad záchrana v jeskyni? Všechno si
zkusíte a taky pak následně sklidíte patřičnou - optimisticky řečeno – zpětnou
vazbu. Samozřejmě jedině od profíků
– skautů. Už teď vyplňujete přihlášku?
Ale to stále nevíte to nejdůležitější! Tak
jako v oddíle nejdůležitější jsou lidi kolem vás a věřte, že taková akce vás dá
dohromady pěkně a protože na Selešce
jo vás postaráno i po duchovní stránce
zůstanou nakonec zdánlivě nezapomenutelné záchranářské zážitky daleko v pozadí a to co zůstane je váš další krok dál...

Kosťa
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Zem obrů

Zem obrů (Mikmakové)

Kdysi muž se ženou žili u moře, daleko od všech lidí. Měli hodně dětí a byli velmi chudí. Jednou pluli v kánoi,
daleko od břehu. Padla hustá mlha; ztratili se.
Slyšeli zvuk pádel a hlasy. Šlo to blíž a blíž. Viděli obrovskou kánoi plnou obrů, kteří ty malé lidi přátelsky zdravili: Uch keen, tahmee wejeaok?
B r a t ř í č k u , řekl jeden obr přátelsky, kam plujete?
Ztratil jsem se v mlze, řekl ubohý Indián smutně.
Tak s námi pojďte do našeho tábora, řekl obr. Můj otec je náčelník. Pojďte a ničeho se nebojte.
Dva obři strčili pod kánoi pádla, zvedli ji a položili do své obrovské lodi, jako
by to byla tříska. Obři vypadali pobaveně, zírali na ty dva mrňavé lidi asi jako
kluci, když chytí veverku.
Pak připluli ke břehu, kde stály tři vigvamy, obrovské jak hory. Uvítal
je náčelník, ještě větší, než ostatní.
Synu, co to tam máš? Zeptal se. Kdepak jsi našel našeho bratříčka?
Našel jsem ho ztraceného v mlze!
Dobrá, synu, vezmi ho domů.

Zem obrů
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Obr vzal maličkou loď, ve které seděli muž a žena, do dlaně a donesl ji do vigvamu. Tam jim byla kanoe k ničemu; k vodě to odtud bylo na tisíc kroků. Předložili jim hojnost jídla, ale jejich hostitel měl na paměti, že jsou
křehcí; naložil jim jen asi tolik, kolik by snědli za deset let, a šeptem, který by bylo těžko neslyšet na sto mil okolo,
jim sdělil, že se jmenuje Oskon.
Pak uběhlo pár dní a ti obrovští lidé se vydali na lov, a když se vrátili, jejich hosté je litovali, protože v této zemi
nebyla žádná zvířata, která by obrům svou velikostí odpovídala; měli na šňůrách navlečené jenom třeba dva nebo
tři tucty karibu, visely jim na opascích, jako si Mikmakové k pasu přivazují veverky, a ti dva nebo tři ulovení losi v
jejich obřích rukách vypadali jako zajíci. No, s tímhle vším a ještě se spoustou jelenů, medvědů a jezevců nakonec
nějaké to jídlo dohromady dali. A pak s ním nakládali opravdu velkoryse - byli štědří.
Obři byli k malým lidem velmi laskaví a ani za nic by nedovolili, aby jim někdo ublížil.
A po čase, jednoho rána, jim náčelník řekl, že je čeká velká bitva. Řekl jim, že tak do tří dnů je napadne Čeno.
Potom bylo Mikmakovi rázem jasné, že ve světě obrů je to stejné jako ve světě jeho vlastních lidí; mají stejné potíže
s lupiči a nájezdníky a jejich náčelníci se musí snažit, aby jejich kouzlo bylo silné a aby věděli o všem, co se děje.
Musí umět předpovědět, kdy na ně vtrhne nepřítel.
Tentokrát byl Sakumow, jejich sagamore neboli náčelník, varován včas a vybídl své malé hosty, aby si ucpali uši a
ovázali hlavy a zahrabali se hluboko do hromad kožešin, aby neuslyšeli smrtící válečný křik Čena. Přes všechnu péči
Čenův jekot málem nepřežili; další pokřik je už zraňoval méně a po třetím pokřiku za nimi přišel sám náčelník a
řekl jim, ať vylezou, protože příšera byla konečně zabita a jeho čtyři synové a ještě další dva obři, přes četná zranění,
zvítězili.
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Zem obrů

Strasti ovšem nikdy nekončí, a tak tomu je i u obrů; neustále je otravují ty nejhnusnější obludy, které je nenechají žít v klidu a míru.
Náčelník brzy ohlásil, že tentokrát zase Kookwes - vyhlášený ničema a krvelačný lump, o nic méně nebezpečný
než jeho bratranec Čeno - přichází, aby je povraždil.
Oba Mikmakové byli opět uloženi do postele jako panenky. Zase si ucpali uši a zahrabali se do kožešin a zase se
ozval příšerný jekot, pak druhý, středně silný jekot a pak ten nejslabší jekot a pak suelmunuduahdigul, to znamená,
že už skoro nic neslyšeli.
A pak se vrátili válečníci, byli potřísněni krví a nohy měli rozdrásané trny a všude v šatech měli šišky a porůznu
i kusy dubů a celé trsy bolehlavu, protože válčili v lese; měli stejné potíže, jako mají obyčejní muži s bodláky, kopřivami a třískami, které dokážou bitvu často velmi znepříjemnit.
Tentokrát sotva vyvázli, řekli náčelníkovi; tenhle nepřítel je málem přemohl, ale pak mu jeden z nich naštěstí
vrazil kámen okem rovnou do mozku.
Náčelníkův syn byl tak zle zřízený, že sotva přišel domů, padl mrtev přímo přede dveřmi svého otce. Tohle by v
mnoha rodinách snad považovali za opravdové neštěstí - ale - tady se alespoň ukázalo, jak dobré je mít doma kouzelníka, který své věci rozumí. Starý náčelník hned vyšel ven a zeptal se mladíka, proč tam leží. Zabitý odpověděl,
že je přece mrtvý, a otec mu nařídil, ať vstane a jde, a on to udělal a šel si pro večeři a jedl, ne méně než předtím.
Náčelník si časem pomyslel, že jeho malí hosté se možná nudí. Zeptal se jich, zda je už táboření s obry neomrzelo.
Mikmakové mu odpověděli, že se jim ještě nikdy nedařilo tak dobře, ale že se strachují o děti, které nechali
doma.
Řekl jim, že tohle chápe a ať vyrazí druhého dne ráno domů. Kánoi jim obři donesli k vodě a naplnili ji nejlepšími kůžemi a jídlem a řekli jim: Tebah-dikw, vlezte tam. Dali do kánoe také malého psa, který byl vycvičen, aby
lidi dovedl domů.
Za sedm let si na mne vzpomeneš, řekl Mimakovi náčelník.
Vydali se na cestu.
Muž seděl na zádi, žena na přídi a pes ve středu kánoe. Pes ukazoval směr, Indián pádloval, voda byla klidná.
Brzy byli doma; děti je radostně vítaly, běžely k nim, pes skákal po dětech a vrtěl ocasem, úplně jako by to byl
obyčejný pes, a ne kouzelný.
Pak, protože splnil, co měl uloženo, stáhl ocas a vyrazil
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domů, běžel po hladině oceánu, jako by to byl ten nejtvrdší led - nad tím by snad měli muž i žena užasnout, ale
oni během posledních dnů viděli tolik zázraků, že se ani moc nedivili.
A teď se tomu Indiánovi, který byl vždycky chudý, začalo dařit. Když nahodil návnadu, hned se chytila ta největší
ryba; místo mřenek z vody tahal lososy; chytal house a dostal husu; losi pro něj byli stejně obvyklí jako dřív myši,
měl teď k jídlu to nejlepší a nejtučnější maso.
Uběhlo sedm let a on jednou usnul a měl podivné sny, ve kterých se znovu ocitl v Zemi obrů a viděl všechny,
kteří k němu byli laskaví. A pak jednou v noci zase snil; stál u svého vigvamu u moře, připlula k němu velryba a
zpívala a ten zpěv bylo to nejkrásnější, co kdy slyšel.
Pak si vzpomněl, jak mu obr řekl, že za sedm let na něj bude opět myslet, a uvědomil si, co to znamená. Teď mu
to bylo jasné.
Věděl, že bude obdařen kouzelnou mocí a bude z něj Megumwwesu.
Řekl to své ženě. Ta se v temném umění nevyznala. Ptala se ho, v jakou bytost se změní? Zůstane mužem, nebo
se změní v ducha? Bude dobrý, nebo zlý? Tohle nešlo lehce vysvětlit, a vysvětlit to nejde ani celou tu věčnost potom,
co se to stalo - ale jisté je, že ať už se stalo cokoli, bylo to dobré; a je v tom všem hodně kouzel.
Toho dne viděli velkého žraloka, jak plave v jejich zálivu a pronásleduje rybu, a měli to za zlé znamení.
Brzy poté přiběhl po vodní hladině pes, který je přivedl ze Země obrů. Jak k nim doběhl, skákal po nich, vrtěl
ocasem a radostí tancoval na zadních - a pak si dřepl a díval se na muže, jako by od něj čekal nějaký vzkaz.
Za tři roky tě navštívím, řekl mu Mikmak.
Pes muži olízal ruce, uši a oči a běžel po vodě domů.
A když uběhly tři roky, Indián sedl do kánoe, pádloval beze strachu a našel cestu do Země obrů.
Viděl ohromné vigvamy na pláži; obrovské kánoe byly vytažené na břeh; z dálky viděl starého obra, jak přichází,
aby ho přivítal. Ale byl sám. Indián se dozvěděl, že všichni obrovi synové jsou mrtví. Zemřeli před třemi lety, když
se objevil žralok, mocný čaroděj.
Byli pryč a stařec odcházel za nimi, jen se zdržel. Oni prodělali kouzelnou změnu, odešli a on se k nim velmi brzy
připojí. Než půjde, předá jejich velké dědictví, jejich mocné kouzlo, jemu, muži Mikmakovi.
Pak vzal obr šaty svého syna a vybídl Indiána, aby si je oblékl. Bylo to stejné, jako kdyby mu řekl, aby se oblékl
do velkého domu, každý záhyb na šatech pro něj byl jako jeskyně. Ale vlezl do nich, a když to udělal, začal růst do
obrovské výšky, naplňoval ty šaty, dokud mu neseděly, stal se obrem ze Země obrů. A s šaty přišlo vědění m'téoulin,
manitou, síla moci a vědění starých časů. Byl teď opravdu Megumwwesu a získal Tajemství.
Příběh je převzat z knihy Jáchyma Topola Trnová dívka (Torst 2008)
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Krtek

Ami
1. Já každý ráno v sedm hodin vstal
E7
Ami E7
a krumpáč s lopatou vyfasoval,
Ami
pak s partou, která makat dovede,
E
jsem došel tam, co tunel povede.
E7 Ami
E7
Ami
R: A ryl jen, celej den ryl,
G
Ami
já ryl jen, celej den ryl,
C
E7
abych dřív, než do svý boudy pudu spát,
Ami
Ami/G Ami/F E7
čaj v kantýně moh' si dát,
Ami
E7
Ami
já ryl jen, celej den ryl, celej den,
E7 Ami
E7 Ami
jak krtek celej den jen ryl.
2. Kdo netrhal skálu, těžko pochopí,
co sám dynamit někdy natropí,
když jednou náhle došlo k výbuchu,
Jim Goff vyletěl majli do vzduchu.
R:
3. A když z tý vejšky zas na zem si kec,
předák McCane ho popad' za límec:
Tak se mi zdá, že línej jsi jak veš,
mně ve vzduchu se flákat nebudeš!

R:

4. Teď po létech, když večer sedím sám,
na starý dobrý časy vzpomínám,
zas slyším tmou, jak rány duněly,
když ve skalách jsem lámal tunely.
R:

Litle Bighorn

Ami
1. Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská
zem,
Dmi
tam přijíždí generál Custer se svým praporem,
Ami
Dmi
modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin,
Ami
A
a z indiánskejch signálů po nebi letí dým.
A
E7
R: Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen,
A
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem,
D
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj
zná,
E7
A
Ami
proč Custer neposlouchá ta slova varovná?
2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí: zpátky povel
dej,
jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.

Wah taho taho
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R:
3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti
stín,
padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj
zná.
R: Říkal to Jim Bridger: já měl jsem v noci sen,
pod sedmou kavalerií jak krví rudne zem,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj
zná,
proč Custer neposlouchal ta slova varovná?
4. Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad
krajem,
v oblaku prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.
R:

Modlitba Tomáše
Mora
A
D
A
/:Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,

D
E
a také něco, co bych jed. :/ 2x
D
E
D
/:Dej mi zdravé tělo, Pane,
E
E7
A
A nauč mě s ním zacházet. :/ 2x
Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím,
a napravit jej umím včas.
Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé „já“.
Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.
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Co říci závěrem

A to je vše, přátelé
Jakkoliv je to neuvěřitelné, je to
skutečně tak, vážený čtenáři. Právě jsi narazil na konec této Knihy
KEYA. Další bude až za rok po
této, ale to znamená, že se budou
dít všechny ty věci, co v té nové
knize teprve budou! Takže nezoufej a bež zažít obsah příští knihy
KEYA na vlastní kůži!

Letošní redakce pracovala v hlavním složení: Punčocha, Veverka, Pipin,
Perník a U3. Zbytek viz foto. Hojně jsme pracovali s následujícím softwarem: kancelářský balík LibreOffice a nejspíš i Microsoft Office, Adobe
Photoshop Elements 8, Adobe Photoshop CS4, Paint Tool SAI a kromě
dalších, na které si teď nemůžu vzpomenout byl tradičně k sazbě použit
Adobe InDesign, tentokráte CS5.5. Také se sluší poděkovat jedincům,
kteří dodali fotky a/nebo přispěli nějakým zajímavým textem a jmenovitě
Chřestýšům a Opičkám za zrealizování ankety. Prakticky veškerou grafiku
i sazbu mám letos na svědomí já. No a to je už opravdu skoro vše.
Samozvaný šéfredaktor U3

K práci jsme byli vybaveni těmito výkonnými stroji:
Perník:

Lenovo G550
Intel Core2Duo@2,20GHz
3GB RAM
NVIDIA GeForce G210M
Windows 7 Home Premium
32-bit

Punčocha:

Pipin:

U3:

HP Compaq nc6120
Dell Latitude D610
Gigabyte Q1585N-i7
Intel Pentium M 750@1,86 GHz Intel Pentium M 760@2,00 GHz Intel Core i7-620M@2,66Ghz
2GB RAM
2GB RAM
4GB RAM
Intel GMA 900
Intel GMA 900
NVIDIA GeForce GT335M
Windows 7 Enterprise 32-bit
Windows 7 Enterprise 32-bit
Windows 7 Home Premium
64-bit

Víte o tom, že má náš oddíl nové internetové stránky? Nevíte? No tak to se honem běžte podívat na adresu
http://keya.jecool.net! Tato stránka bude aktualizována mnohem častěji, než ta stará, najdete na ní například informace k nadcházejícím akcím (až budou, ty informace), možnost ptát se u relevantních článků prostřednictvím
komentářů a přehlednější fotogalerie z našich akcí.

V zájmu
autenticity příspěvků
byla provedena pouze základní,
nejnutnější cenzura ehm, korektura.

