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Tož tedy, právě držíte v ruce každoroční tradiční oddílový počin, který však vždy z Tož tedy, právě držíte v ruce každoroční tradiční oddílový počin, který však vždy z 
části vedení vysaje kus duše. Kniha KEYA 2016 je o poznání útlejší než minulý rok, části vedení vysaje kus duše. Kniha KEYA 2016 je o poznání útlejší než minulý rok, 
nicméně to neznamená, že by na duších neubylo. nicméně to neznamená, že by na duších neubylo. 

Letos jsme ale vážně skromní (zhruba třikrát víc než vloni). Rozhodli jsme se vynechat Letos jsme ale vážně skromní (zhruba třikrát víc než vloni). Rozhodli jsme se vynechat 
kousky o jednotlivcích a události mimo náš želví krunýř a naopak se zaměřit víc na kousky o jednotlivcích a události mimo náš želví krunýř a naopak se zaměřit víc na 
oddílové dění a společné akce. Proto najdete v KK víc příspěvků od dětí, ale i třeba oddílové dění a společné akce. Proto najdete v KK víc příspěvků od dětí, ale i třeba 
uďovský náhled na tábor. Letošní novinkou je družinkové okénko, které vám přiblíží uďovský náhled na tábor. Letošní novinkou je družinkové okénko, které vám přiblíží 
uběhlý rok v každé družince skrz fotky, hlášky a všemožné komentáře (a nebo taky uběhlý rok v každé družince skrz fotky, hlášky a všemožné komentáře (a nebo taky 
dost možná oddálí, je to velmi různorodé čtení :-)).dost možná oddálí, je to velmi různorodé čtení :-)).

Doufám, že si užijete hledání svých obličejů na skupinovkách a čtení gramaticky Doufám, že si užijete hledání svých obličejů na skupinovkách a čtení gramaticky 
vybalancovaných článků. vybalancovaných článků. 

Nakonec chci poděkovat všem, kteří se podíleli na psaní článků, shánění fotek a Nakonec chci poděkovat všem, kteří se podíleli na psaní článků, shánění fotek a 
dalších činnostech spojených s KK. Největší dík patří Terce, protože vše prošla, dalších činnostech spojených s KK. Největší dík patří Terce, protože vše prošla, 
nasázela a připravila pro tisk.nasázela a připravila pro tisk.

Přeju šťastné a veselé, věřím, že jste právě dostali do rukou čupr dárek!Přeju šťastné a veselé, věřím, že jste právě dostali do rukou čupr dárek!

                  HumrHumr

Skautský oddíl KEYASkautský oddíl KEYA KEYA TVKEYA TV

* * * * * * 

Najdete nás taky na:Najdete nás taky na:  
www.keya.skauting.czwww.keya.skauting.cz

Na úvod... Na úvod... 
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Výprava na hipsta-umělecké sympozium 
v Jizerských horách začala na Černém 
Mostu. Sešlo se nás asi 25 (23 mladších 
umělců). Byla zde možnost jet přímákem 
až do Desné, nicméně ten nám obsadily 
SS (holčičí oddíl z Blaníku - Statečná 
Srdce). Nakonec jsme k nim ale stejně 
přistoupili v Jablonci, takže jsme jeli ryze 
skautskou dopravou. Chalupa v Desné je 
prostorná, hned po příchodu se zakázala 
hra na piáno. Bohužel se letos nemohlo 
skákat z okna do sněhu, protože nebyl 
moc sníh… Teprve poté, co se všichni 
zabydleli, vybalili a odpočinuli, mohla 
vypuknout náležitá umělecká show - 
tesaly se sochy, trhaly rekordy na bobech, 
diskutovalo se při čaji a svíčkách, soutěžilo 
na zimních olympijských hrách a smažily 
se palačinky. Jelikož přece jen nějaký ten 

sníh byl, využili jsme možnosti a rozjeli 
se po dvou skupinách na celodenní 
běžkařský výlet zakončený nočním 
“lyžováním” na sjezdovce. V druhé půli hor 
nás však z poklidně-meditační až lenivě-
zahálčivé atmosféry vytrhl příchod zombie 
z Německa. Jakožto intelektuální elita 
jsme věděli jak tuto neblahou skutečnost 
vyřešit. Shlédli jsme fi lm, kde bylo krok 
po kroku vysvětleno, jak na ně. Po 
nebezpečné noční výpravě na sjezdovku, 
kde bylo možno pozorovat zpívající 
zombie na běžkách s pochodněmi, jsme 
měli plán. Nazpívali jsme Rammsteiny 
a za zvučného chrčení jejich písní jsme 
zombie odvedli k protržené přehradě, kde 
zemřely na otravu novým kořením/utopily 
se.Tento atraktivně dobrodružný seminář 
jsme zakončili pizzou (pro ty, kteří si vzali 

Hory Desná 2016 Hory Desná 2016 
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pizza kráječe) a masivním pingpongovým 
zápasem ve stylu všichni proti všem.

Humr

NELIBYL SE NÁM TEN FILM PROTOŽE 
TO BYL MASAKR ALE SJEZDOVKA 
BYLA SUPER A JAK TAM POTOM JELI 
TY ZOMBÍCI.

Čertisko

Mě se nelíbilo, jak byl fi lm o zombíkách 
na horách. Ale byla zábava, jak sem byl 
ráno zombýk. A taky byla zábava jak jsme 
jeli autem.

Holub

Hory začaly v neděli, ale já a Kuře jsme 
přijeli kvůli škole až ve středu. Když jsme 
dorazili, všichni účastníci byli uprostřed 
svých umělecky symposiálních aktivit. 
U Kocoura se vyráběla malá tee-pee, 
Špunt dělala papírové kytičky kvetoucí 
ve vodě a u Fíka se natáčely animované 
a foto-sekvenční fi lmy. Od Uďů jsme se 
dozvěděli, že se v souladu s vymyšleným 
symbolickým rámcem hor předchozího 
večera promítal Zombieland a bylo z 
toho hodně breku. My však přijeli z 
Prahy s čerstvými informacemi o zombie 
kalamitě, mimo jiné s návodem, jak se 
s ní vypořádat. Začali jsme tím, že jsme 
Nezmarovi pilou uřízli ruku,  do které ji 
předtím kousl jakýsi zombík a taky jsme 
všem sdělili, že na zombíky pomáhá nové 
koření. To všechny uklidnilo a mohli jsme 
zasednout k čaji a diskuzi. Další den jsme 
soutěžili v rámci olympiády. Moje disciplína 
spočívala v nafouknutí, zavázání a 
následném prasknutím balónku na čas. 
Možnost dupnout na něj byla vyloučena, 
což znamenalo, že sportovci balónek 
pokoušeli prasknout zalehnutím, nebo 
rozsednutím. Měla jsem hodně co dělat, 
abych se u toho nepočůrala smíchy. 
Večer jsem přemluvila děti, abychom se 
ještě vydali bobovat na sjezdovku. Cedule 

zakazující tuto aktivitu dělala vrásky na 
čele nejen některým dětem, ale hlavně 
mně. Představte si, že se asi s dvaceti 
dětmi v křiklavě barevných bundách 
plížíte na zavřenou sjezdovku. Někomu 
se nechtělo už brzy šlapat do kopce, ale 
všichni jsme věděli, že za každý výškový 
metr budeme odměněni super jízdou. 
A navíc jsme se vzdalovali od míst, kde 
na nás mohl někdo přiběhnout a děsně 
nám vynadat. Konečně jsme byli až 
nahoře, sedli si na boby a... zastavili se. 
Prostě jsme se ještě museli pokochat tím 
výhledem. Byl to takový krásný okamžik, 
že jsem k němu pustila z mobilu jako 
hudební kulisu Rammsteiny. Osud tomu 
ale chtěl, že německá hudba přilákala 
německé zombíky. Projeli kolem nás, 
řítili se ze sjezdovky na běžkách, hučeli, 
zpívali, předvedli salta skoromortale... 
a zmizeli ve tmě. My jsme si pak ještě 
skvěle zabobovali. Bylo to tak boží, že 
jsme jeli dvakrát. A i když jsme se snažili 
nenapáchat moc škody, stejně jsme část 
skvěle urolbované sjezdovky brzdícími 
boby  tak rozryli, že Špunt musela jen 
smutně konstatovat „Chudák rolbič...“ 
Prostě, památné bobování! Navíc jsme 
díky němu zjistili, co zombíky láká a tak 
jsme další den dopoledne sborově secvičili 
zpěv několika písní od Rammsteinů, 
nahráli je na Humrův mobil a po obědě 
vybaveni hrncem s novým kořením vyrazili 
na lyže. Byl to konec zombíků v Čechách 
a my tedy mohli večer parádně slavit, s 
chlebíčky a tak. V sobotu jsme vyrazili 
směr domov. Protože jsme s Kuřetem 
přijeli jako poslední, bylo během večerní 
udí porady vyhodnoceno, že máme nejvíc 
energie a takjsme zůstali, abychom po 
odchodu všech ještě douklidili chatu. Víc 
než tři hodiny po odchodu dětí jsme to 
konečně zabalili i my a s lyžemi a dvaceti 
boby přivázanými na střeše jsme úplně 
unavení vyrazili do Prahy. Dobré to bylo!

Terka
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 Jupijou Jupijou
Jubilejní 30. ročník pěvecké 
soutěže se nesl ve zvlášť 
užívacím duchu, protože se 
letos moc nesoutěžilo, ale 
hlavně slavilo. 

Obyčejně se soutěží ve dvou kategoriích 
- mladší (světlušky a vlčata) a starší 
(skauti a skautky). Cenou pro výherce ze 
starší kategorie je Jupijou kytara a právo 
vypálit do ní jméno vítězné družinky. Za 
těch 30 let už není moc kam psát. 12x 
si vítězství připsala Protěž, 8x zvítězili 
skauti z Bílého Albatrosu, 6x Lumturo. 
Keya má jen 2 vítězství (Opičky před 
lety a Příšery 2014), ale i tak válíme.
Porota sice nehodnotila a dort dostaly 

všechny vystupující skupinky, i tak tu ale 
byla divácká „nesoutěžní soutěž“, kterou 
vyhráli Lemuři se svou verzí Batalionu 
a o čtyři body za nimi na druhém místě 
skončily Ještěrky, jejichž Žízeň byla 
hudebně působivá. I ostatní skupiny si 
vedly moc dobře. Tématem letos byla 
„Oddílová pecka.“ Urzoni vystupovali úplně 
první se Starou archou, Jejdové si střihly 
Slavíky z Madridu, Axolotli performovali 
Hučku a Příšery mocně zakytarovaly 
Trampskou. Čňomsí What shall we do 
with a drunken sailor pak bylo nejlepší 
roverské vystoupení za poslední roky. 
A Uďové? My jsme si (spolu se starými 
Keyáky Sýcem a Máří) dali Slepičku. 
To nám to Jupijou dopadlo hezky...

Terka



88  

Jedním ze základních principů skautské 
výchovy je podpora dětí v přemýšlení 
o svém okolí i ve smyslu, jak by 
mu mohly prospět, či jak ho zlepšit. 

Kromě naprosto přirozených dobročinných 
aktivit každého skauta se to mnohé oddíly 
dělají například prostřednictvím účasti na 
„ofi ciálních“ či „centralizovaných“ dobrých 
skutcích. Mezi takové se řadí na příklad 
sbírky Postavme školu v Africe, Květinový 
den, Bílá pastelka, Společně proti 
leukémii nebo Tříkrálová sbírka. Vedle 

sbírek jde i o akce podporující jiné druhy 
aktivit. To jsou například 72 hodin, různé 
koncerty a podobně. Na všech těchto 
akcích se skauti nějakým způsobem 
podílí, dlouho však neměli svou vlastní 
„ofi ciální koncentraci“ dobrých skutků. 
Zajímavá například byla i hojná účast 
skautů při pomoci v době povodní 2011. 

Junák jako organizace se tedy rozhodl 
tuto stránku skautingu podpořit tím, že 
si vytvoří jednotnou platformu - Skautský 
dobrý skutek. Jde o to, že v průběhu 

Jedna, dvě, KEYA čteJedna, dvě, KEYA čte
 

aneb Skautský dobrý skutek 2016aneb Skautský dobrý skutek 2016
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zhruba dvou týdnů skauti po celé republice 
realizují své různorodé dopředu přihlášené 
projekty, od úklidů různých oblastí, přes 
návštěvy v domovech seniorů, natírání 
laviček, po osvětové kulturní akce.

Keya a dobré skutky
My jako oddíl se samozřejmě nevymykáme 
a také se snažíme dělat dobré skutky. Již 
skoro tradičně se zapojujeme do Tříkrálové 
sbírky a letos v září jsme ve spolupráci 
s církevní školkou Studánka uklízeli 
rokli u klubovny. A i mnozí uďové mají 
na svých kontech lecjaké dobrovolnické 
aktivity, které nesouvisejí se skautingem.

Můj návrh zapojit se do projektu 
Skautského dobrého skutku (SDS) byl 
tedy v oddíle s nadšením přijat. Rozhodli 
jsme se zapojit se v rámci SDS zapojit 
do dlouhodobě probíhajícího projektu 
Čtení pomáhá, který má za cíl přivést 
děti ke čtení a rozšířit jejich povědomí 
o sociálních problémech. (Je to webová 
stránka s databází knih a hlavně kvízů 
ověřujících znalost knihy. Děti od první 
třídy po maturanty se mohou přihlásit a 

kvízy vyplňovat. Za každou vyplněnou 
knihu získají virtuálních 50 Korun, které 
mohou přispět na charitu ze seznamu, 
který jim Čtení pomáhá nabízí.) 

Během dvou odpolední strávených 
v městské knihovně na Mariánském 
náměstí jsme „vybrali“ 8300 korun, které 
děti přispěly na charity svého výběru.
Akci hodnotíme převážně pozitivně. 
Panovala na ní velice příjemná atmosféra 
(i díky vedlejším aktivitám - knižní šifra, 
Terčino knižní pexeso a Nezmarova hra 
po knihovně). Pokud bude vůle, rádi 
bychom své zapojení do SDS zopakovali 
i v roce 2017, ovšem s nějakým úplně 
novým projektem. Máte-li nějaké návrhy, 
neváhejte nám o nich povědět, rádi se 
budeme inspirovat i mimo uďovskou radu...

Stejně jako Junák bychom i my rádi 
udělali ze Skautského dobrého skutku 
tradiční součást našeho programu, 
tak nám držte palce, ať i příští rok 
vykoumáme nějaké prima zapojení.

Špunt
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Letos na jaře se Lemurům a Příšerám 
otevřely nové skautské obzory, neboť se 
poprvé účastnili akce, která množstvím 
účastníků a taktéž jejich proveniencí více 
než jen zastínila akce střediskové, jež 
nám až do tohoto momentu připadaly 
obrovské a velkolepé. Tou akcí byl 
Intercamp, setkání skautů ze zemí NATO, 

jehož 49. ročník hostila Česká republika, 
konkrétně město Jaroměř. Sjela se sem 
barvitá účastnická základna – kolem tří 
tisíc skautů a skautek z deseti různých 
zemí, ponejvíce z Česka a Polska, ale 
také z Německa, Itálie, Francie, Ukrajiny, 
Rumunska či z všemožných amerických 
vojenských základen v Evropě.
Celá akce vydala na prodloužený víkend, 
do kterého se vešlo poměrně mnoho 
programů. ONSITE – 12 půlhodinových 

aktivit odehrávajících se přímo v areálu 
pevnosti. Ty se obcházely po cca 
stočlenných náhodně promíchaných 
skupinách, v nichž se společně bubnovalo, 
malovalo se graffi ti, procházely opičí 
dráhy či jinak týmově spolupracovalo. 
HIKE – společný „výlet“ zhruba dvacítky 
skautů (Lemuři a Příšery „nafasovali“ 

jakýsi německý oddíl) do okolí Jaroměře, 
který byl proložený hrami a aktivitami 
v jeho průběhu. A kromě těchto dvou 
skoro celodenních bloků probíhaly 
večerní koncerty a diskotéky, učilo se 
střílet z luku nebo hrát kinball, hrála 
se velká pokladovka s GPS, bloudilo 
se podzemím pevnosti, bohoslužbilo 
se, tisklo se na trička a mnoho dalšího.

Pro  Keyáckou výpravu, která na Intercampu 

Intercamp 2016Intercamp 2016
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působila velmi osobitým dojmem, však 
byly nejdůležitějšími body dvě věci – food-
festival a čajovna. Při food-festivalu vařila 
každá účastnická výprava jeden pokrm, 
který je pro její zemi typický, a poté jej 
nabízela ostatním. Naše skautstvo se 
pustilo do bramboračky, která ve srovnání 
s palačinkami a bramboráky a kdo-ví- čím 
ještě ostatních výprav možná působila 
poněkud nudně, zato jí byl opravdu kotel. 
Pročež musel do akce nastoupit Šerif, 
který se nestydí vůbec za nic, a polévku 
postupně vnutil skoro každému v táboře. 
Mezitím ostatní členové naší výpravy 
objevovali taje zahraničních kuchyní, 
kterým dominoval zejména polský bigoš, 
jídlo vyznačující se přítomností zelí a 
klobásy a hloučkem Poláků pokřikujících 
„bigoš, bigoš!“. Druhým zásadním (ne)
programem byla pro naše svěřence 
čajovna Tunel, neuvěřitelně smrdutá 
podzemní místnost, kde si Lemuři 
s Příšerami i příslušnými vedoucími každý 
večer dávali za nevelký peníz masalu a 
tousty, poněvadž hudební produkce je 
zas tolik neoslovovala. Byť se to na první 
pohled může zdát jako mrhání časem, 
byly to krásné večery s povídáním…

Intercamp byl pro Lemšery zajímavou 
zkušeností, a Lemšery byli zajímavou 
zkušeností pro Intercamp. Stožár z prkna 
s balónky a kuřecími trenkami, unikající 
plynový vařič, Šerif propagující usilovnou
čecho-angličtinou řídkou bramboračku, 
ležení na valné hromadě… Uvidíme, 
kam se vydáme příště. Zase na 
Intercamp? Na Středoevropské 
Jamboree? Na ObRok? To se ještě uvidí!

Fík
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Stavebka!        Stavebka!        
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5.-9.7.   5.-9.7.   
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KEYA tábor   Lesná 2016   KEYA tábor  
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KEYA tábor   Lesná 2016    Lesná 2016   
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Letošek se nesl v duchu cestování po 
Evropě. Princezna Beatrice se rozhodla, že 
potřebuje prince, a tak se půlka sicilského 
království vyplavila do neznáma. Časem 
se zjistilo, že to neznámo je Island, 
ale nikoho to moc extra nevzrušilo (ani 
princeznu). Výprava se plavila z Palerma 
na sever Itálie, kde jsme vystoupili a šli 
zase dolů do Albánie.... Prostě lodivodi to 
celkem nevymysleli. To nám ale nevadilo, 
protože v Albánii bylo Vyvražďování. 
Dále jsme pokračovali přes Rumunsko 
do Sámovy říše (tak trochu cestování 
časem, že?) a SŘŘ (Svaté říše římské). 
Tam si někteří z nás zblajzli krmení pro 
želvičky, někteří dostali puding a jelo se 
vesele dál. Kance jsme lovili ve SŘŘ a 
lupiči jsme byli přepadeni ve Francii. Pak 
už jsme naštěstí jen stavěli loď a hurá 

na Island za princem. Přijel i velvyslanec 
s princovou 3D podobniznou a jeho 
jménem - Reykjavikson (dost origoš 
jméno, princezna byla nadšená, Mario 
nebyl). Doteď nechápu,  jak jsme odpluli. 
Prototypy lodí, které vystavěly výpravy 
z jednotlivých měst se do jedné potopily 
nebo aspoň  hodně namočily. Asi se na 
nás usmála v ten moment štěstěna, 
protože jsme se na Island nakonec zvládli 
dopravit. Tam nás už čekal princ, napětí 
narůstá... Protože si přece jen chtěl tu 
svatbu na poslední chvilku ASI rozmyslet 
nebo zjistit , jestli je ho nějaká princezna z 
Malty hodna, rozhodl se poslat nás shánět 
kousky příšer, bílé prášky a vařit lák. My 
ho ale trumfl i a tak se ženilo a vdávalo 
(dva v jednom).  

Humr

Ze Sicílie na IslandZe Sicílie na Island
anebaneb

EtapkaEtapka
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Příspěvky dětíPříspěvky dětí
Jak děti vzpomínají na tábor po 
čtvrt roce? Zápisy ponechány 
v autentické podobě. :)  
 

Suprdupr tábor
Byla dobrá nová umívárka. Bylo málo 
přepadů. Pokladovka byla dobrá. 
Manévry docela taky. Princ byl divný. 
Hostina byla dobrá. Tábor byl supér!!! ☺
     Mrkev

PŘIJELI JSME NA TÁBOR A PŘIŠLI NÁM 
NA PROTI TERKA A SPOL. DALY NÁM 
VŠEM PAPÍRKY DO ETAPKOVÝCH 
DRUŽINEK A PŘIVÝTALY JSME 
PRINCEZNU. MANÉVRY JSME LETOS 
MĚLY PO DRUŽINKÁCH A K OBĚDU 
JSME SNĚDLY 1. BOCHNÍK A PŮL 
BOCHNÍKU CHLEBA A NA MOJÍ HLÍDKU 
BYL PŘEPAD PŘEPAD NÁM CHTĚL 
ZATLOUCT DO STAVEB HŘEBÍKY ALE 
VEDOUCÍ A LEMUŘI JIM ZABRÁNILI 
A NAKONEC JSME SE ROZLOUČILI S 
PEPÍKEM
     Kecka

Na táboře jsem poprví šla na 
manévry jen s jejdama. Hostina po 
pokladovce byla moc dobrá!!!! Hry 
byli moc fajn. Přepady jse mi líbili.
    Zubejda

Můj první tábor byl FAKT FAKT Super! 
Moc se mi líbil první táborák. Byla 
tam téma Středověká Karavana. Moje 
první cesta na latru dopadla špatně. 
Příští tábor budu slibovat. Už se těším.
     Penny

Princ byl divnej
mislel si že je nej
zato mario byl rytíř dobrý
V sicilii přepral všechny obry
     Pani

J e j d o v éJ e j d o v é
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Manévry byly družinkový 2x jsme se 
ztratili ale pořádně jsme si to užily. 
Podívali jsme se na starrý tábořiště 
byly dost zarostlý a pokladovka mě 
mega bavila a hrali jsme ji celou noc. 

H-Hruška

Jednoho rána ostatní museli jít na rozcvičku 
zatím jsme ještě byli v spacáku a když měli 
snídani tak nám í vedoucí přinesli snídani 
do týpka. To se mi líbilo nejvíc. Dostali jsme 
to za to že v jedný hře měli 500 obyvatel.    

Bobeš

Družinkáče- smysl života
Podle mě je nejlepší družinkáč. Akorát by 
bylo super mít víc masa. Na družinkáčích 
se opýká maso a všechno co se dá 
sníst. Například kobilky. Bylo by super 
kdyby tam byly klobásy nebo maso. 
Jinak celej tábor byl super. Super byla 
snídaně do postele. Proč? Tajemství
--chyby jsou záměr--   P.S 
Manévry byly dobrý (a družinkový).

Einstein 

Tento rok jsem poprvé zažil družinkové 
manévry a bylo to podobný jako normálně 
až na to že jsem byl s lidmi které znám 
víc a jsou přibližně stejně staří jako já. 
Takže jsme chodili skoro stejně rychle 
a víc jsme si rozuměli, což bylo dobrý. 

Picasso

Manévry byli po družinkách. Často 
jsme se stráceli. Brali jsme to hodně 
skratkama. Poslední oběd na manévrech 
byl nejlepší. Měli jsme rohlíky se 
salámem. Vnoci byla pěkná kosa 
ale během dne bylo strašně vedro.     
    Permoník 

4 důvody proč jet na tábor
1. důvod: Naučil sem se stavět udírnu na 
kterou je potřeba kopeček, 5 plátů, 20 
cihel a jíl, ruce, lopata, kameny, kamínky, 
rejč a, kíble. Vykopali jsme díru do kopce 
a žlábek a zajílovali a bylo to prostě super. 
2. důvod: Malovali jsme 
sněmák na indiánký vzor.
3. důvod: Splnili jsme hodně úkolů, a 
proto jsme nemuseli jít na rozcvičku, mití 
a měli jsme snídani (poryč) do postele.
4. důvod: Může být lepší neš vedoucí a to tím 
že manévry urazíte rychlejc než vedoucí.

David

A x o l o t l iA x o l o t l i
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Na letošním táboře se mi líbylo že 
jsme šly manévry po družinkách.
Také dobrý zážitek byl, když jsme šly s 
ještěrkama do starého kravína sprejovat!!!!!

Oliva

Tábor byl super, hlavně manévry, 
protože jsme šli po družinkách.
Taky mě bavilo sprejování v kravíně. 
Nasprejovaly jsme všechny dohromady 
na zeď obrázek a pak už jsme jen tak 
čmáraly. Líbily se mi i kostýmy vedoucích. 
Všechno bylo dobrý i lidi kolem:) 

Generál

Co Krysák dělala místo tábora?
Prázdniny jsem si užila, i když 
jsem nebyla na táboře. Jela jsem na kola 
do Německa, na Slovensko do lázní, 
ale nejvíc času jsme strávili na chalupě 
na Šumavě, kde jsme chodili na výlety. 
Už se moc těším na další prázdniny.

Krysák

Tábor byl super jako vždycky!
Nejvíc jsem byla ohromena 
pokladovkou. Nejdřív jsem si myslela, 
že je to nějaký vtip. Ale nakonec to
vtip nebyl. Pokladovka trvala dva dny. 
Tu noc jsme si postavili přístřešky a 
spali jsme v lese. Hledali jsme hlavy… 
Druhý den ráno jsme časně vyrazily 
a šli jsme a šli a šli… já už ani nevím 
kam… Jo a princezna si měla vzít rytíře 
(Humra) a pak by nebyly potíže…. ;)

Jogurt 
Dobytí hradu
Byli jsme my Ještěrky s Axolotlama 
rozdělení do dvou skupinek a každá 
skupinka dostala beranidlo. Pak jsme šli 
kopřivama s beranidlem k potoku. Slezli 
jsme do něj a už při tom slézání jsme tam 
všichni spadli. Nezmar (která ten program 
dělala) nám řekla ať jdeme proti proudu 
furt dál, že půjde po břehu a někde na 
nás počká. Nejdřív nás to bavilo a strašně 
jsme blbli, ale po čase nám začala bejt 
dost zima. Potok byl strašně zarastlej 
a beranidlo se furt někam zaplétalo. V 
jednom houští jsme našli vařečku, která 
asi uplavala službě. Tak jsme  nakonec 
všichni došli až k mostku (i když někteří 
lidé třeba jako Elfík někde museli plavat). 
Tam jsme na Nezmarovi vyškemrali, že se 
můžeme jít převlíct do suchého oblečení. 
Stejně to nakonec bylo na houby, protože 
hlína v lese byla fakt hodně nacucaná 
vodou a my jsme se po ní museli plazit 
nahoru do kopce. Plazili jsme se tak, 
že si všichni lehli a ten poslední lezl 
po ostatních nahoru. Když jsme na tu 

J e š t ě r k yJ e š t ě r k y
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skálu vylezli tak jsme museli ještě pro 
kameny dolů a vynosit je abysme mohli 
postavit mostek na hrad (krabici). Když 
jsme hrad dobili (skopli krabici) tak jsme 
beranidlem pak nosili čokoládové peníze 
nahoru do kopce a dolů dokud nedošli 
(bylo jich fakt hodně). Byla to super 
hra i když jsem po ní pak až do konce 
tábora neměla suchý ani jedny boty. 

Huhma

Manévry 2016 
Manévry začaly zvoněním hnet potom co 
jsme skončili s hrou.Začaly zvonit zvony 
a najednou do Tee-Pee vběhla Nezmar a 
začala nám vysvětlovat, že se k nám blíží 
skřeti (z Pána prstenů). Museli jsme se 
zabalit do 10 minut a potom jsme vyrazili. Šli 
jsme bez E.T., protože ta měla otřes mozku 
a byla v nemocnici. Tatranka šla s námi, 
ale bolel jí kotník... Nezmar ještě říkala, 
že musíme nést prsten (jako Frodo:)). 

První den jsme šli cca. 15 km. 
Druhý den se nic moc nedělo, až 
na to, že pro Tatranku přijel Humr 
a odvezl jí do tábora kvůli tomu 
bolavému kotníku. Šli jsme cca. 30 km. 
Třetí den byl takový odpočinkový. Ráno 
jsme došli k Coopu, koupili jsme si tam 
snídani a šli jsme městem. Ve městě 
jsme potkali tábor dětí, které byly hodně 
upravené, čisté a nafi ntěné. Mumlaly 
si něco i velkých batozích a o tom, že 
jsme neučesaní a nemytí. Ale zkuste 
si to sami... (být na manévrech čistí).
Po dlouhém prodírání lesem a chozením 
po kopcích jsme došly ke koupáku. Tam 
jsme museli splnit pár úkolů a z toho jsme 
získaly název země: Německo. Potom 
jsme dostali dopis, který jsme měli otevřít 
až na náměstí. Když jsme došli na náměstí 
a otevřeli dopis, v kterém stálo, že jsme 
dostali infekci z vody, a proto každá máme 
nějaké postižení. Celou cestu nahoru na 

*svatební kytice**svatební kytice*
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horu, kde jsme měli spálit prsten, jsme 
měli mít třeba zavázané oči, nebo jít bos 
celou cestu. Problém byl v tom, že jsme 
asi dvě hodiny hledali tu horu. A když jsme 
jí konečně našli, tak jsme hodili prsten do 
ohně a šli jsme směr tábor. Nakonec jsme 
ještě po cestě potkali Jejdy, kteří ztratili 
mapu, skoro všichi brečeli, a tak se k 
nám přidali. Pak jsme konečně došli do 
tábora a shledali se s Tatrankou a E.T. 

 Elfík a Tučňák

Sprejování polorozpadlých obydlí
O jednom volném dopoledni se naše 
skupinka vydala k polorozpadlým 
obýdlím, abychom to na poslední 
chvíli alespoň trochu zkrášlily. První 
obrázek byla pečlivě promyšlá 
krajina, ale další obrázky byly dost 
přitažené za hlavu. Na konci 
programu byla nejvíc v módě ruka 
přesprejovaná v rukavici. Tento program 
byl úplně super a vedoucím moc 
děkuju že ho vymyslely a 
nakoupily spreje a rukavice.

Tatranka

To vám byl jednou takový hezký 
prázdninový den a ještě hezčí večer 
kdy začala hospoda. Takže byl vlastně 
ještě hezčí. Pak jsme dostaly s holkama 
takovej ‘’super’’ nápad že se budeme 
honit!! No bylo to super asi 3x jsem spadla 
a jednou dost pořádně na hlavu, ale nějak 
to nebolelo. Potom dlouho nic a pak byla 
večerka a mě se začaly podlamovat kolena 
a ani hlavu jsem neudržela pořádně. A 
když už to bylo hodně zlí vzala jsem za 
ruku Šárku a šla jsem si lehnout. Potom 
mne Humr odnesl na marodku a potom 
po domluvě do nermocnice s otřesem 
mozku, kde jsem se vysprchovala a pak 
k obědu měla řízek a zmeškala manévry, 
takže všechno zlé je pro něco dobré. 

E.T. 

Můj skautský slib
Tenhle rok jsme se rozhodla konečně 
(zdůrazňuji konečně) složit skautský 
slib. Přípravy mě ohromě bavily. Nejvíc 
asi ta na který jsme seděly v autě. TA 
BYLA SUPER. Na konci tábora se měl 
slib slibovat. (Překvapivě). Ale nesliboval 
se v pátek u táboráku, ale ve ČTVRTER. 
Protože v pátek měla hrát v lesný nějaká 
pošahaná skupina. Ještě před samotným 
slibem jsme si prošli takovou, zamýšlecí 
stezku. Zdálo se mi to jako skvělej nápad, 
bavila mě. Pak konečně slib. Stáli jsme 
v kruhu okolo menšího táboračku. První 
šli světlušky a vlčata. Bylo úžasný jak si 
člověk vzpoměl na svůj světluščí slib. A pak 
mi, ti co se rozhodli splnit skauta. Tréma 
jako prase. Hlavně z toho, že slib úplně 
pokazim. Ale nakonec slíbily a byli šťastní. 
Konec Dobrý, Všechno Dobré. (No ne)

Morče 
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Výprava zkrz Amazónku
Bylo to jednoho nádherného dne, kdy 
nám oznámili, že máme jít pomoct, hledat 
diamanty. Měli jsme necelých patnáct minut 
na to si zbalit vše potřebné. Vyrazili jsme 
na cestu a asi po třech čtyřech kilometrech 
jsme vlezli do Amazónky. Místní obyvatelé 
nás pronásledovali skoro všude nemluvě 
o nebezpečných zvířatech. Velmi se mi 
líbilo, putovat vodou. Nejvtipnější část 
byla když jsme skoro nestačili a někteří 
museli i plavat. Myslím že jsme se naučili 
spolupracovat a pomáhat si s batohy 
bylo to těžké ale moc jsem se bavila 
a užila si to. (Všichni jsme přežily) :) 

Skřéťa

Vrtulina závislost
Každý je na něčem závislý. Já na 
šití / vyšívání. Po tom, co jsem byla 
doporučena Pepíkovi na zašití sukně , 
jsem se pustila do zvelebování krojů holek 
z družinky ( převážně Štípadla). Bavilo 
mě to převelice, proto jsem si kroj vzala 
s sebou do hospody. Po nějaké době 
se mě Kuře jako benediktin otázal, co 
dělám. Následně se mě zeptal, jestli bych 
mu nechtěla zašít kraťasy. Nutno říci, že 

to stejné bylo již na stavebce nabídnuto 
Štípadlu. Vzhledem k tomu, že na kroji 
už nebylo moc co vylepšovat, rozhodla 
jsem se, že to zkusím. Nevěděla jsem, do 
čeho jdu. Potom, co mi pochechtávající 
se Kuře kalhoty přinesl, jsem chvíli zašla 
nad rozměrem díry, které zela od poloviny 
pravé zadní kapsy ke středovému švu a po 
něm až k hornímu okraji poklopce. Nějak 
jsem neměla černou nit, i půjčil mi Kuře nit 
kovářskou. Po první půlhodině zašívání 
jsem zjistila, že jsem k sobě sešila špatné 
části a musím to celé vypárat. Nevadí, do 
odjezdu času dost. Kalhoty mi nějakou 
dobu poklidně ležely v bedně až jsem 
si na vzpomněla v saunový večer a tak 
zatímco se ostatní zaobírali masážemi a 
podobnými kratochvílemi, seděla jsme si 
poklidně na posteli a zašívala. Ale jistě 
znáte švy u kalhot džínového typu. Jsou 
neskutečně mnohovrstevnaté. A když 
sešíváte dva k sobě, je to cca 8 vrstev silné 
látky sešívaných tlustou voskovanou nití. 
A když jehla uvízla v látce, pomáhala jsme 
si zuby. Povedlo se mi si kousek upilovat, 
jak jsem zjistila o něco později doma. No 
nevadí. Týž večer jsem Kuřeti spravené 
kalhoty vrátila. Dlužno říci, že ten den, co 
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si je vzal na sebe mu ve městě ruply znovu, 
na jiném místě. Ale moje stehy vydržely…

Vrtule

Návštěvákový volejbal
Poté co mi máma oznámila že se mám 
rozloučit a sehnat zbytek rodiny jsem 
vyrazila k hlupčí umívárce kde my brácha 
zdělil, že nikam nejede pokud alespoň 
jednou nevyhraje ve volejbale nad tátou. 
Po páté výhře (byla jsem v týmu s nim) mi 
začalo být trapné že i po rozloučení jsem 
stále tady ale díky ubíhající hře jsem na to 
přestala myslet a zapojila se výc do hry. 
Přemoct bolavé nohy a nezvyk na ostrou 
trávu mě sice brzdil ale pocit z výhry 
nad svím odcem v spojenectvým bráchy 
to vynahradil a zanechal vzpomínku 

s radostí na další dlouhé týdny. Byla 
jsme ráda že i přez mou vyčerpanost 
která se projevila na manévrech jsem 
neodházela jako polomrtvá ale plná 
psychické sýly která přehlučila fi zickou. 

Meloun

WILLY WONKA, aneb jak chutnají 
šneci? 
Všichni to tušili už nějakou dobu a rolovali 
spacáky. Všichni to tušili už nějakou 
tu chvilku. Druhý týden už byl v plném 
proudu a ve vzduchu viselo očekávání. 
Čas manévrů se blížil. Pod záminkou 
družinkového programu jsme byli nahnáni 
do svých tee-pee a čekali co se bude dít. 
Během chvilky se začaly ozývat všude 
po táboře věci jako: “Sbalte si věci!”, 
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“Máte jenom patnáct minut!” “Jdete plnit 
úkoly pro princeznu…” do našeho tee-
pee vrazila Terka s kloboukem na hlavě, 
kufříkem v ruce a šíleným výrazem v 
obličeji. “Milí zaměstnanci čokoládovny 
Willyho Wonky, vaše výprava za hledáním 
nových ingrediencí a chutí právě 
začíná…” Takto začaly naše manévry. 
Měly jsme patnáct minut na to si zabalit a 
vyrazit na cestu. Celé tři dny spočívaly v 
plahočení se od ingredience k ingredienci 
- od mochyně přes kopr až po krevetky. 
Celá výprava byla zakončena návštěvou 
Míčkových prarodičů, kde jsme vařily 
čokoládu. Zpět do tábora jsme dorazily 
šťastní, ale malinko zklamaní. Nedosáhly 
jsme na svatý Grál všech ingrediencí 
- kvůli chronickému nedostatku šneků 
jsme nemohly žádného olíznout. 

Tarzan 

Příběh Váši a Páši
Z důsledku poměrně velkého nátlaku to 
vypadá, že budu muset napsat příspěvek 
do KEYA knihy. Takže s chutí do toho! 
Co vypíchnout? Z celýho tábora, kterej 
byl fakt famózní mám spoustu žážitků a 
ty nejsilnější jsou asi ze samotky. Svoje 
místečko v hustníku jsem našla poměrně 
snadno a po rozložení karimatky a 
spacáku jsem se moc těšila na dlouhou a 
klidnou noc. Jenže místo toho jsem začala 
mírně klouzat dolů z mírného svahu… ale 
bylo to v hustníku, takže jsem se docela 
brzo zasekla o nejbližší smrčky a až do 
rána to bylo všechno v pohodě. Ráno 
(někdy mezi devátou a desátou hodinou) 
jsem se prošla po “svým” hustníčku a 
nejbližším fekálem, kde (jak se mi velmi 
záhy podařilo zjistit) žije spousta menších, 
ale o to ukecanějších ptáčků. Většinu 
dopoledne jsem se pak válela a četla si 
Velký rozvod nebe a pekla. V průběhu 
četby mě přišla navštívit srnka, jenže si 
to v poslední chvíli rozmyslela a těsně 
před svym odchodem mi to oznámila 

sérií divnejch srnčích zvuků. Odpoledne, 
když mi došlo, že v dálce někde nad 
Samšínem hřmí a nejspíš se blíží bouřka 
jsem se rozhodla pro stavbu přístřešku. 
Žádná bouřka nakonec nebyla a můj 
přístřešek obstál téměř na výbornou. 
Místo bouřky dorazili Váša a Páša, který 
se v průběhu dne ukázali na všech třech 
frontách (Já, Tarzan, Štípadlo). A pak už 
jsem měla víceméně klid. Až do poloviny 
odpoledne, kdy dorazila i bouřka a začlo 
to bejt zajímavý. Tak například jsem 
zjistila, že moje úžasná rodiná celta už 
není dostatečně nepromokavá, takže 
moje věci byly odkázaný na pláštěnku 
přišitou k baťohu. Nicméně samotku jsem 
přežila a ve složení tří vytlemenejch příšer 
jsme se vrátily do tábora. To, že nás čeká 
pokladovka, a že máme přespat mimo 
tábor pro nás byla informace, za kterou by 
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se mělo vraždit. Z vraždění sešlo jenom 
proto, že se nám chtělo spát a kuchat 
někoho by byla jenom námaha navíc. 
…
A ponaučení? Než vyrazíte na samotku 
radši se ujistěte, že s sebou máte 
NEPROMOKAVOU celtu nebo plachtu.

Koala

Odvšivovací operace
Nejvíc neplechy na táboře udělali asi VŠI. 
Vzhledem k tomu, že vši mělo celkem dost 
lidí, “odvšivovači” (tj. Humr a Špunt) měli 
co dělat… jo, vši jsou fakt pěkný neřádi! 
Na táboře byly dohromady 2 odvšivovací 
etapy. Pokaždé jsme měli v plavkách 
naklusat k mostku (bylo to o poledňáku :-/), 
tam nám přešamponili hlavu a pořádně 
smyli (nehledě na to, že někteří jedinci 
měli i živé vši). Plus na tom je, že nám pak 
alespoň voněly vlasy. =). Bylo to celkem 
dobrá a místy i dost zajímavá zkušenost… 
Fakt, na táboře vši mít nechcete!!!

Štípadlo

PRŠELO. ZA PÁR DNÍ UŽ MÁ KONČIT 
TÁBOR A ZÍTRA (podle nás) MĚLA ZAČÍT 
POKLADOVKA. BYLO TROCHU DIVNÝ, 
ŽE VEDOUCÍ DĚLALI KOPROVKU UŽ 
DNESKA ALE TO NIC NEZNAMENÁ. 
I KDYŽ BYLO FAKT HNUSNĚ TAK I 
PŘESTO NÁS ALCHYMISTA VYZVAL 
AŤ V TEEPKU UVAŘÍME NĚJAKOU 
HNUSNOU BŘEČKU. KDYŽ JSME 
SE DOZVĚDĚLI, K ČEMU NÁM TA 
BŘEČKA BUDE SLOUŽIT NEBYLI 
JSME MOC NADŠENÍ. MĚLI JSME 
SI TEN LÁK NECHAT JEŠTĚ DALŠÍ 
DVA DNY. NEJHORŠÍ JE, ŽE FAKT 
HODNĚ SMRDĚL. HLAVNÍ ALE BYLO, 
ŽE JSME SI MUSELI JEŠTĚ DNESKA 
(to už sice nepršelo) ZABALIT VĚCI NA 
BIVAK A SPOJIT SE JEŠTĚ S JEDNOU 
SKUPINKOU. POTOM NÁM BYL 

L e m u ř iL e m u ř i
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PŘIPOJEN TAKÉ JEDEN VEDOUCÍ 
SE KTERÝM JSME BYLI CELOU 
NÁSLEDUJÍCÍ NOC. CO JSME MĚLI 
DĚLAT? ROZBALIT TÁBOR A ZAPÁLIT 
OHEŇ, KTERÝ JSME MIMOCHODEM 
MUSELI UDRŽOVAT CELOU NOC. 
POTOM CO JSME VŠECHNO 
DODĚLALI, MUSELI, NEBO MĚLI JSME 
SE VYDAT DO LESA A HLEDAT „HLAVY“ 
PŘÍŠER A UCHRÁNIT SI JE CELOU 
NOC A PŘITOM MÍT CELOU DOBU 
ROZDĚLANEJ TEN OHEŇ. JE SKORO 
NORMÁLNÍ, ŽE JSME SE DOMLUVILI 
TAKŽE JSME SI PŘES NOC HLAVY 
NEKRADLY. V NOCI JSME SE STŘÍDALI 
PŘI HLÍDÁNÍ OHNĚ A BYLA TO FAKT 
NUDA (to lídání). RÁNO PROBÍHALO 
ASI TAK JAKO KAŽDÝ RÁNO. SNÍDANĚ, 
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ LÉKY ATD. POTOM 
JSME SE VIDALI NA NA CESTU. 
DÁL UŽ VÁM TO JISTĚ DOPOVÍDAJ 
VAŠE MILOVANÉ RATOLESTI.
#PODSTROMEM

Beton
Kraví mor útočí aneb 
Manévry po družinkách 
DEN 1.
Byli jsme (po poledním klidu) srozuměni s 
tím, že E. T. přivezla s sebou z nemocnice 
kraví mor, a z těchto důvodů jsme měli 
opustit tábor. Toť děj družinkových 
manévrů, které byly (alespoň u nás) 
uvítány srdečně a šťastně. Po evakuaci 
tábora jsme získali role na den No. 1 (já byl 
šéfkuchař – připravoval jsem jídlo). Našim 
prvním úkolem bylo vyčistit (vykouřit) 
kravín, který byl prvním místem, kde 
byl zaznamenán kraví mor. Po úspěšné 
deratizaci jsme vyrazili do Hořepníku, 
kde jsme poprvé (nikoliv však v životě) šli 
nakoupit. Po osvěžující svačině vyrážíme 
k autobusové zastávce, která byla 
podrobena stejné zkoušce, jako kravín 
(ukázka v obrázku 1), a poté hurá do Rovné 
a udělat heliport pro vojenské jednotky 
NATO. Jeho poloha i viditelnost byly velice 

zajímavé. Po této umělecké práci 
opouštíme okolí Rovné a vydáváme se do 
Červené Řečice na další nákup. COOP 
Tuty má ovšem výjimečně (ostatně,  jako 
vždy) zavřeno, a tak jdeme k Vietnamcům 
s nadějí, že mají ještě v 17 00 otevřeno. 
A měli. Po další osvěžující a břicha 
plnící přestávce se vydáváme do okolí 
obce Želiv, kde zjišťujeme, že voda zde 
není nakažená a že v ní můžeme svým 
znaveným tělům dopřát odpočinku v 
jezeře. Po zápasu v jezeře, kdo poplave 
na matraci, odcházíme do Popelišné, kde 
si (nenápadně) nabereme uhlí a vyrážíme 
do okolních lesů vsi Brtná. Zde rozbíjíme 
(nikoliv cizí) tábor a použijeme těžce 
nabyté uhlí při udržování ohně k vaření. 
Po vydatné legendární polévce (kterou 
jsme vařili já a můj asistent Natěrač) 
zvané Yum-Yum jsme nalezeni udi a 
usínáme ve svých útulných spacácích.
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DEN 2.
Přichází nový den a s ním nová volba rolí. 
Já si vylosuji Babu-Kaku a jsem štěstím 
bez sebe, že mohu nosit šnuptychly a 
obaly od konzerv, které použil někdo 
jiný. Naše kroky směřovaly nejprve do 
již zmíněného města Želiv, kde jsme 
si prohlédli místní klášterní hřbitov s 
nádherným výhledem na horskou lavičku. 
Poté jsme šli dlouhou cestu do Pelhřimova, 
kde byla E.T. naposledy ještě bez nákazy, 
tudíž jsme museli nosit gumové rukavice, 
vlastníci důležitějších rolí roušku a velitel 
si vzal pohodlný antibakteriální oblek. V 
této výstroji nakoupíme nejdříve zmrzlinu, 
poté zásoby na den 3. Z Pelhřimova 
s chutí pelášíme na jih, neboť u jižního 
okraje Pelhřimova jsme přespávali a 
nesměli jsme si sundat rukavice, které 
se posléze proměnili ve sliz, dřív, než 
opustíme hranice města. Ležení jsme 
našli díky ranám z petard. V noci jsme si 
četli z časopisu ‘‘Top Dívky‘‘, při kterém 

se odhalily Yettiho zájmy (Jakže, jakže?). 
Po zbytek večera jsme se zabývali buď 
spánkem, nebo hraním si se skákacími 
brouky, kteří padali ze stromů. Celý klidný 
večer nám jen na chvíli přerušil místní hajný.

DEN 3.
Ráno jsme překvapivě vstali a dali si k 
snídani téměř čerstvé koblihy, původně 
smýšlené ke svačině a vyrazili do Nové 
Cerekve. Zde jsme nakoupili chybějící 
večeři a velice ošklivě jsme se zde chovali 
k Yettimu, neboť ostatní pohazovali 
odpadky a říkali mu, ať je odnese, neboť 
je Baba-Kaka. Při cestě z Nové Cerekve 
do Roučkovic jsme v Čížkově házeli 
Májky pod kola aut. V Roučkovicích (kde 
bylo epicentrum nákazy) se chystáme k 
odpálení nálože, abychom shodili kravín 
a ukončili epidemii kravího moru (?). Po 
úspěšné destrukci jsme šli do tábora, kde 
na nás čekal Zpívající Hafík s kytarou.

Rádio
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Přepad !!!
Už na táboře jsme se domluvili, že 
půjdeme v neděli po táboře přepadat 
říčaňáky. Tak jsme se já, Fík, Kuře, Wex 
a Yetti sešli v neděli u klubovny, Nasedli 
jsme do auta a jeli do Vlašimi, kde jsme 
měli nabrat Řízka a Natěrače. Ve Vlašimi, 
ale místo nich nastoupila Koala, protože 
Řízek ani Natěrač nemohli. Když jsme 
vyzvedli Koalu, rozjeli jsme se k vesničce 
Dub, u které ležel Říčaňácký tábor. Cestou 
jsme nafukovali nafukovací kosatku, 
kterou jsme chtěli položit doprostřed 
tábora potom, co něco ukradneme. Pak 
jsme vystoupili, nechali kosatku u auta 
a šli blíž k táboru, nebylo to daleko, ale 
byla docela tma, takže nám to trvalo 
dost dlouho. Když jsme si obhlédli tábor, 
rozdělili jsme se na dvě skupiny, Fík, 
Kuře a Koala šli vykrást týpka, zatímco 
já Wex a Yetti jsme šli vykrást kuchyň. 
Trvalo nám hrozně dlouho, než jsme se 

dostali ke kuchyni, a stejně jsme ještě 
čekali na signál od druhé skupiny. Když 
jsme konečně dostali SMSku že máme 
jít na to, rozdělili jsme se. Já a yetti jsme 
šli rovnou ke kuchyni, a Wex to obešel 
z druhé strany. Už jsme stáli u stěny 
kuchyně a chtěli jsme vlézt dovnitř, když 
přišla hlídka a začala řvát a svítit. Nejdřív 
jsem se hrozně lekl, pak jsem utekl do 
lesa, a chvíli jsem bloudil, než jsem našel 
druhou skupinu, která na nás už nějakou 
dobu čekala s kosatkou, tak jsem jim řekl, 
že nás viděli, a čekal jsem s nimi, pak 
přišel Yetti, a řekl nám, že ho chytli, a že 
jim slíbil, že je znovu přepadat nebude, 
tak jsme šli na Wexe čekat k autu. Po 
nějaké době přišel Wex tak jsme šli spát. 
Druhý den ráno jsme vstali a šli do tábora, 
kde jsme byli až do oběda. po obědě 
jsme všichni živí a zdraví odjeli domů.

Kibitz
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Čajovna
Letošní čajovna mi plně imponovala, 
už jenom kvůli tomu, že na ní byla 
pseudomasala, která vypadala jako 
masala, voněla jako masala a možná, že 
i byla sladká jako masala. Že by ovšem 
chutnala jako masala, to říct nemůžu. 
Stejně tak i nemůžu říct, že nebyla dobrá, 
poněvadž byla hrozně dobrá. Už jenom 
kvůli jejímu množství a sladkosti. Mimo 

jiné byl k dostání také černý čaj earl grey.
Náplní tohoto hezkého letního posezení 
bylo povídání si a zajisté pití nápojů. 
Téma hovoru se lišilo stolem, u kterého 
seděli zájemci o to určité téma, jako třeba: 
smrt, vztahy, jídlo, ekologie, svět, drbárna 
atd. Vše ale bezlítostně zhatil vlahý letní 
deštíček, který během pěti minut změnil 
se na velikánskou buřinu.Po strastiplné 
leč krásné večerce šla mladší část dětí do 
týpek spát a my (větší), kdo chtěl, jsme 

si ještě povídali o různých tématech a u 
toho někdo popíjel a někdo zase využíval 
horlivě posledních tří litrů té bílé, lehce 
žlutavé tekutiny, která nám (nebo aspoň 
mně) moc chutnala. Když jsme se probudili 
okolo jedné, to nás už zase vysázeli někde 
po lesích na Českomoravské vrchovině 
na výsadek. Zkrátka, bylo to uplně libový.

Wexlák

Výsadek Harryho Pottera
Jedné noci na táboře mě, Řízka a Betona 
vzbudili, a řekli, že si máme vzít teplé 
oblečení, mobil, pláštěnku, baterku a 
menší batoh, a máme jít do kuchyně. Poté, 
co jsme si vše pobrali, jsme se v kuchyni 
spojili s Vrtulí a Šárkou a dali věci do 
batohů. Pak nám dali jídlo a naložili nás do 
auta, po nudné jízdě jsme vylezli a vedoucí 
nám dali mapu s místy, řekli nám co a jak 
a zmizeli. Poté, co jsme se vzpamatovali, 
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jsme šli k baterce, kde jsme prolezli sítí 
a zabili Baziliška (praskli balonek). Pak 
jsme šli někam na pole, ale pak jsme 
zjistili, že jdeme blbě, tak jsme to otočili 
a u krmelce jsme našli meč, kterým jsme 
měli zabít Baziliška, tak jsme šli. Při cestě 
jsem s Řízkem diskutoval o WoT (World 
of Tanks) a po nějaké době jsme došli k 
rybníku, kde jsme měli vylovit fl ašku. Tak 
ji Řízek vylovil, ale ten hnus vevnitř jsme 
museli vypít ,,fůůj”!!! Potom jsme zničili 
(Řízek) nějaký amulet a šli do Bradavic 
(starý kravín, ve kterém byla Chicagská 
pokladovka). Tam jsem já (Yetti) prasknul 
balonek a ve vedlejší místnosti jsme 
našli kotlík a v něm dva balíčky piškotů 
a jablečné pyré ,,Ňááám”. Tak jsme to 
snědli a šli do tábora. Došli jsme přesně 
na oběd. V táboře jsem si myslel, že se 
půjdu s Řízkem vykoupat, ale jen co jsem 
si lehnul, tak jsem usnul a pak nás vzbudil 
Fík na konci poledňáku ,,GRRR”!!!!!
PS: nalezené chyby jsou záměrné
PPS: některé věci tam možná chybí, 
omlouvám se

Yetti
Závěrečná žranice
Závěrečná žranice\svatební hostina byla 
úplně super. Bylo tam fakt hodně jídla!!!!!! 

Nejdříve byly šunkové rolky a pak byly 
torlily nebo pita chlebíky s směsí masa 
zeleniny zalité omáčkou. Zlatý hřeb byly 
svatební dorty. Byly dva. ten první byl 
jednopatrový bílý s oranžovými nápisy. 
Ten druhý byl dvoupatrový tmavý s hnědou 
polevou. Oba dva byly hodně dobré.

Řízek

Urzoní manévry 
Naše téma bylo STAR WARS. Bylo to 
strašné. Každý den na manevrách jsme 
ušli 22 km. Protože když jsme šli sami 
tak jsme se skoro neustále hádali. Ale 
taky to bylo docela dobré. Protože jsme 
utočili na temné lordy díky síle. 1 lord 
bylo kuře 2 lord byl fík. Ale největší prča 
byla když kuře zařval na piškota zařval: 
piškote jsem tvůj otec. Piškot: Co??

Mozart

Konec. :) 

U r z o n iU r z o n i
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PrachárnaPrachárna
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Příspěvky UďůPříspěvky Uďů
Táborové páření*Táborové páření*
„Na všech zotavovacích akcích „Na všech zotavovacích akcích 
musí být zajištěna možnost musí být zajištěna možnost 
koupání nebo osprchování v teplé koupání nebo osprchování v teplé 
vodě alespoň jednou za týden.“ vodě alespoň jednou za týden.“ 

Jak vidno, hygienická vyhláška nám již Jak vidno, hygienická vyhláška nám již 
neumožňuje nahradit koupel v teplé vodě neumožňuje nahradit koupel v teplé vodě 
saunováním, jak tomu (alespoň podle saunováním, jak tomu (alespoň podle 
legend) bylo ještě před několika lety - z legend) bylo ještě před několika lety - z 
pozice oddílu s letitými zkušenostmi se pozice oddílu s letitými zkušenostmi se 
stavěním a provozováním saun bychomstavěním a provozováním saun bychom
se proti této změně chtěli důrazně ohradit. se proti této změně chtěli důrazně ohradit. 
Přivedli jsme to totiž takřka k dokonalosti, Přivedli jsme to totiž takřka k dokonalosti, 
a to nejen po technické, ale i po spirituálně-a to nejen po technické, ale i po spirituálně-
estetické stránce věci, pročež naše estetické stránce věci, pročež naše 
táborové saunování poskytuje očistu jak táborové saunování poskytuje očistu jak 

fyzickou, tak i psychickou, a vlastně ještě fyzickou, tak i psychickou, a vlastně ještě 
daleko více. Pro mě osobně patří večery daleko více. Pro mě osobně patří večery 
se saunou mezi nejsilnější zážitky vůbec, se saunou mezi nejsilnější zážitky vůbec, 
takže bych rád shrnul to, co z našich takže bych rád shrnul to, co z našich 
táborových saun dělá takové blaho.táborových saun dělá takové blaho.

1) Příprava trvá celý den. Shánění 1) Příprava trvá celý den. Shánění 
materiálu a kamenů, stavba konstrukce, materiálu a kamenů, stavba konstrukce, 
řezání dřeva, udržování hranice, řezání dřeva, udržování hranice, 
večerní obsluha při saunování večerní obsluha při saunování 
dětí – to všechno člověka nažhaví dětí – to všechno člověka nažhaví 
na to, až si dovnitř vleze sám.na to, až si dovnitř vleze sám.

2) Letos jsme si krácení čekání na 2) Letos jsme si krácení čekání na 
saunu krátili masážemi – kdo chtěl, saunu krátili masážemi – kdo chtěl, 
ten se rozvalil v kuchyni na karimatce, ten se rozvalil v kuchyni na karimatce, 
otevřeli jsme si lahev slunečnicového otevřeli jsme si lahev slunečnicového 
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oleje, přečetli rady od zkušených masérů oleje, přečetli rady od zkušených masérů 
a za relaxačních vjemů linoucích se z a za relaxačních vjemů linoucích se z 
kytary a vonných tyčinek si „dali do těla“.kytary a vonných tyčinek si „dali do těla“.

3) Už máme dosti zmáknutou 3) Už máme dosti zmáknutou 
technickou a materiální stránku věci technickou a materiální stránku věci 
– víme, z čeho stavět, čím topit, co a– víme, z čeho stavět, čím topit, co a
jak dlouho nahřívat, zároveň se naučili jak dlouho nahřívat, zároveň se naučili 
izolovat teplo i vodu (dekami a igelitem). izolovat teplo i vodu (dekami a igelitem). 
Umíme kameny při přenosu očistit, vevnitř Umíme kameny při přenosu očistit, vevnitř 
máme vše potřebné (vodu na polévání i pití, máme vše potřebné (vodu na polévání i pití, 
baterku, teploměr). Zkrátka a dobře, už nám baterku, teploměr). Zkrátka a dobře, už nám 
to běží hladce a nevznikají žádné stresy.to běží hladce a nevznikají žádné stresy.

4) A to ani nemluvím o samotném 4) A to ani nemluvím o samotném 
procesu saunování, který jsme letos procesu saunování, který jsme letos 
dotáhli snad nejdál. Před vstupem dotáhli snad nejdál. Před vstupem 
do sauny jsme se zchladili v potoce, do sauny jsme se zchladili v potoce, 
následovaly tři kola saunování (zahřátí-následovaly tři kola saunování (zahřátí-
zchlazení), používali jsme naši oblíbenou zchlazení), používali jsme naši oblíbenou 
badyánovou příchuť, po vylezení z potoka badyánovou příchuť, po vylezení z potoka 
jsme se ještě dlouho sušili a nahřívali jsme se ještě dlouho sušili a nahřívali 
kolem ohně, zkrátka a dobře lábuž.kolem ohně, zkrátka a dobře lábuž.
Jenom jak si na to vzpomínám, zalila Jenom jak si na to vzpomínám, zalila 
se mi záda potem a přemýšlím, kam se mi záda potem a přemýšlím, kam 
saunu posuneme příští rok. Hrozně rád saunu posuneme příští rok. Hrozně rád 
bych zkusil metličkování a přesvědčil bych zkusil metličkování a přesvědčil 
Udi, že plavky nejsou potřeba, ale je mi Udi, že plavky nejsou potřeba, ale je mi 
tak nějak jasné, že na to první nemáme tak nějak jasné, že na to první nemáme 
dost prostoru a kvůli tomu druhému už dost prostoru a kvůli tomu druhému už 
teď nosím nálepku úchyla. Nebudu tedy teď nosím nálepku úchyla. Nebudu tedy 
asi moc tlačit na pilu a spokojím se s tím asi moc tlačit na pilu a spokojím se s tím 
nezapomenutelným pocitem, kdy v jednu nezapomenutelným pocitem, kdy v jednu 
chvíli z člověka klečícího v absolutní tmě chvíli z člověka klečícího v absolutní tmě 
odkapává pot a bahno, aby se v druhou odkapává pot a bahno, aby se v druhou 
chvíli týž člověk vynořil za svitu louče z chvíli týž člověk vynořil za svitu louče z 
ledové umývárky, čistý a s motající se ledové umývárky, čistý a s motající se 
hlavou, jakoby znovuzrozený.hlavou, jakoby znovuzrozený.

**To, čemu na táboře říkáme sauna, se To, čemu na táboře říkáme sauna, se 
přesněji nazývá parní lázeň, lidově prostě přesněji nazývá parní lázeň, lidově prostě 
„pára“, případně „ruská baňa“. Indiáni tomu „pára“, případně „ruská baňa“. Indiáni tomu 
velmi trefně říkají „potní chýše“. Základní velmi trefně říkají „potní chýše“. Základní 
rozdíl oproti sauně je v tom, že v sauně se rozdíl oproti sauně je v tom, že v sauně se 
suchý vzduch zahřívá na teploty kolikrát suchý vzduch zahřívá na teploty kolikrát 

přesahující i sto stupňů, což by byla teplota přesahující i sto stupňů, což by byla teplota 
v páře pravděpodobně smrtelná. Zde v páře pravděpodobně smrtelná. Zde 
totiž teplota výrazněji nepřesahuje teplotu totiž teplota výrazněji nepřesahuje teplotu 
lidského těla - při Uďovském saunování lidského těla - při Uďovském saunování 
teplota vzrostla někam nad pětačtyřicet teplota vzrostla někam nad pětačtyřicet 
stupňů, což bylo v kombinaci s de facto stupňů, což bylo v kombinaci s de facto 
100% vlhkostí opravdu dechberoucí 100% vlhkostí opravdu dechberoucí 
– děti měly teplotu o hodně nižší– děti měly teplotu o hodně nižší..

FíkFík

Cesta Amazonkou
Na loňském táboře jsem šla na manévry 
s Míčkem. Poslední den jsme se potkaly 
s Humrem. Vyslali jsme děti, ať už dojdou 
do tábora a sami šli trochu jinudy. Snažili 
jsme se jít po břehu Trnávky, ale v jednu 
chvíli už nám to terén přestal dovolovat, 
tak jsme (s velikým nadšením na straně 
mojí, se středním u Míčka a s naštváním 
ze zouvání bot u Humra) vlezli do vody. 
Byl krásný slunný den a cesta nás dost 
bavila, o to víc, když její průchodnost 
začala nabývat na náročnosti. Celý ten 
výjev v nás evokoval prostředí Amazonie, 
a tak jsme se tam v myšlenkách přesunuli. 
Měli jsme s sebou své šerpy, vyhýbali 
jsme se krokodýlům a tak dál. Tato 
objevná cesta v nás nechala tak silný 
dojem, že jsme věděli, že se musíme 
vrátit a přivést s sebou další průzkumníky.

Proto jsme na letošním táboře vyzvali 
nejstarší družinky, aby se s námi do této 
velice nebezpečné oblasti vydali, protože 
máme mapu, která slibuje poklad. Investor 
výpravy byl Henry, já (Tom) a George jsme 
byli amazonskými odborníky a zkušenými 
hledači pokladů. Cesta byla náročná, 
museli jsme se skrývat před domorodými 
kmeny, jejichž šípy a šipky v sobě nesou 
smrtící jed. Museli jsme si vše nést na 
zádech a většinu cesty jít vodou. Když 
jsme unikli zákeřným domorodcům, přišla 
oblast s krokodýli. V jindy slunném a 
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dusném prostředí jsme naneštěstí zrovna 
zažili nevídané deště, které cestu značně 
ztěžovaly i tím, že hladina řeky byla místy 
málem vyšší než někteří dobrodruzi. A aby 
toho nebylo málo, na dně řeky neustále 
překážely různé vodní nepříjemnosti 
živého i neživého charakteru.

Přes všechny tyto peripetie jsme došli k 
zdárnému konci a poklad jsme našli ukrytý 
příhodně vedle osady příjemných indiánů 
žijících v tee-pee. Jen pár pošetilců, 
kterým se nechtělo držet spací pytel 
nad hlavou v chvílích vysoké hladiny, 
zažilo po návratu krušnou noc. Budiž 
jim to ponaučením pro výpravy příští.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Z celého tohoto dne s nehřejivějším 
pocitem vzpomínám na chvíli, kdy jsme 
čekali, až nicnetušící družinky dorazí na 
místo srazu a došlo nám, že nemáme 
mapu. Jediné, z čeho se dala operativně 
vyrobit, byla lékárnička. A tak vznikla mapa 
na trojcípém šátku, kreslená betadinem, 
s místem pokladu vyznačeným růžovým 
fl ekem od rozmočeného ibalginu.

Špunt

Emilka
Říkám si, že když byl tohle můj poslední 
tábor, tak bych asi měla napsat nějaký 
skvělý, vtipný, dlouhý a výstižný 
příspěvek. Bohužel dlouhodobě trpím 
absencí té správné sliny, tudíž zůstanu 
u klasického táborového příspěvku. :-) 
No, vlastně ne úplně typického, protože 
manévry jsem si bezvadně užila a hlídku 
jsem neměla... Tábor byl super! Bylo tam 
spousta príma tvorů, s kterými jsem zažila 
báječné chvíle. Většina z nich byli uďové 
a děti, ale je potřeba vzpomenout ještě na 
Emilku. Emilčin příběh se začal rýsovat 
zhruba v polovině června, když jsme měli 

uďovskou předtáborovou seanci. Spolu 
s Kuřetem a Míčkem jsme totiž dávali 
dohromady nápady na letošní pokladovku 
(kdybyste někdo věděl, kde se dají 
sehnat rybí oči ve velkém, tak nám určitě 
dejte vědět! :-)). Když jsme si ujasnili, že 
princezna jako důkaz lásky musí zabít 
(no spíš oškubat) vodní příšeru, bylo 
rozhodnuto. A Emilka brzy přišla mezi 
nás. Pravda, většinu tábora o její existenci 
neměl nikdo ani ponění, ale to se radikálně 
změnilo. Den před pokladovkou jsme ji 
konečně vytáhli na světlo boží, nafoukli a 
přioperovali jí 20 uší (jó, měli to být ocásky, 
ale vzali jsme, co bylo, pochopte..), pak 
přišel transport v kufru a vypuštění na 
rybník. O tom, že se u něj svedl lítý boj 
(a to, jak to jedna skupinka neskutečně 
vybrala těm ostatním) už zřejmě víte. 
Zajímavé je, co bylo pak. Celý den bylo 
krásně, svítilo slunko a krásně hřálo. Děti 
na cestě k dalšímu úkolu a Emilka lehce 
se převalující na rybníce. Inu, nikdo z nás 
nepředvídal, že se to tak vyvine (tedy 
snad až na Míčka), ale přeci jsme ji tam 
nemohli nechat. Šli jsme ji tedy zachránit 
s úmyslem převést ji pak zpět do tábora. 
To, co ale následovalo… Zvláštní je, že 
Nezmar a Rebelka se nejdřív docela 
zdráhaly. Vážně, vypadalo to, že opravdu 
nepodlehnou, ale no víte...zřejmě to bylo 
tím sluncem. Víc už asi není co dodat, 
snad jen: „Emilko, vzpomínáme na Tebe 
s láskou.“

Klubíčko

Bez něj by to nešlo!
Ze všech Uďů jsem to byla asi já, kdo 
byl nejčastěji mimo tábor. S oddílovým 
autem jsem jezdila hodně už minulý rok, 
ale až letos se z “hodně” stalo “hodně 
hodně často“. Jezdit  mimo tábor totiž 
potřebujeme kvůli spoustě věcí. Třeba 
kvůli VODĚ. Téměř každý den se pro vodu 
jezdilo s autem plným barelů do Velké 
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Chyšky - spotřeba našeho tábora činila 
kolem 250l vody za 24 hodin a to i když 
jsme myli nádobí v potoční vodě (o tom, 
že službě uplavalo několik hrnců, poklic 
a dokonce i obří pekáč, který by uvezl 
dvě Jejdy, kdyby na to přišlo, radši ani 
nemluvím). Hodně vody totiž spotřebujeme 
na vaření a taky hodně pijeme - letos 
poprvé jsme měli dvě várnice a v horkých 
dnech se doplňovaly i třikrát denně. Vodu 
ve Velké Chyšce jsme si brali od místního 
zemědělského družstva - točili jsme si ji 
ze sprch. Máme tam už tak vymakaný 
systém, že si protahujeme hadici 
větracím okýnkem a napouštímě barely 
přímo v kufru auta, ale moje záda si ještě 
pamatují, jak jsme plné 50l barely tahali 
do schodů, když jsme tam byli poprvé.. 
Pravdou ale je, že s dvoukolákem pro 
vodu už dva roky nikdo nebyl a i v Myslově 
se naprostá většina vody vozila autem. 

Co by se ale dvoukolákem nedalo přivézt 
na tábor o nejlepší vůli, je JÍDLO. Nejen 
z toho důvodu, že ho nakupujeme ve 
dvacet kilometrů vzdáleném Pelhřimově 
- prostě by se na ten dvoukolák nevešlo. 
Každý třetí den jsme ve třech jezdili na 
nákup hned ráno, abychom se co nejdříve 
vrátili na program, a vraceli se po pár 
hodinách s kufrem naplněným jídlem až 
po sklo. Jezdit na nákupy má tu výhodu, 
že si můžete koupit v Kaufl andu snídani 
(rohlíky se šunkou, džus a zmrzlina jsou 
top) a taky si během odpočítávání 54 
jablek, 54 nektarinek, 54 banánů a 190 
rohlíků procvičíte zakrnělé oblasti mozku. 
Já jsem byla  na všech táborových 
nákupech kromě jediného - a během toho 
se oddílové auto porouchalo a muselo 
zůstat v Pelhřimově v autoservisu. To 
pro nás mohl být opravdu velký problém, 
ale zachránili nás Tlučhuba s Andy, když 
nám (znovu) na pár dní půjčili svoje 
auto, za což jim patří opravdu velký dík. 
:) Vypůjčené auto bylo skvělé, i když 

jsme neuměli zavřít kufr a nemělo rádio, 
což už oplakala zhruba polovina Příšer 
a Lemurů během rozvozu na výsadek... 
Některé programy auto vlastně vyžadují 
(kromě výsadku typicky manévry nebo 
letošní kosení), ale není to pro chod 
tábora zásadní na rozdíl od zmiňovaného 
jídla, vody a taky NEMOCNICE. 

Ježdění do pelhřimovské nemocnice si za 
tábor užijeme. dost Na dětském oddělení 
nás už mají za ty čtyři roky v oku, protože 
jim pravidelně dodáváme děti podezřele 
reagující na teplou sprchu a měkkou 
postel. Mám ale pocit, že letos toho 
nemocničního ježdění až tolik nebylo, 
samozřejmě kromě hospitalizované E.T. a 
Špuntovo vypadávající plomby, ale to je asi 
tím, že jsem se letos kolem marodky moc 
nemotala a možná by na to měli táboroví 
zdravotníci Humr a Špunt jiný názor. :) 
Jak vidíte, bez auta by to na táboře prostě 
nešlo. A to ani nemluvím o tom, že v něm 
probíhala jedna ze skautských příprav 
a během stavebky jsme si natáhli mezi 
oddílové a Sýcovo auto síť a hráli volejbal. :) 

Smutnou zprávou je tedy fakt, že oddílové 
(tedy ve skutečnosti Mankovic) auto 
už není na světě, nebo alespoň ne v 
jednom kuse - 19. září ho jeho majitelé 
nechali i se skvostnými novými Keya 
nálepkami sešrotovat, protože se znovu 
rozbilo a tentokrát už nadobro. Asi je to 
tím, že jsem v něm jen za letošní tábor 
nařídila několik set kilometrů, ale musím 
říct, že mi bude tohlr skvělé auto chybět.

Terka

(Víc už toho Uďové bohužel nenapsali, 
jsou to od přírody trochu líná stvoření a 
nemají družinovku, během které by je to 
někdo donutil napsat.:-)) 
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Letos složili... Letos složili... 
Světluškovský slibSvětluškovský slib

OlivaOliva
PepíkPepík
ŠárkaŠárka

ZubejdaZubejda

Vlčecí slibVlčecí slib

ČertiskoČertisko
EinsteinEinstein
KukučKukuč
PiškotPiškot
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Skautský slibSkautský slib

HuhmaHuhma
MorčeMorče

NatěračNatěrač
RádioRádio
ŘízekŘízek
SkřéťaSkřéťa
YettiYetti

Zkoušku Tří rolích perZkoušku Tří rolích per

KoalaKoala
ŠtípadloŠtípadlo
TarzanTarzan
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UrzoniUrzoni
Čertisko, Holub, Honza, Čertisko, Holub, Honza, 
Kukuč, Max, Mozart, Kukuč, Max, Mozart, 
Papoušek, Piškot, Polda, Papoušek, Piškot, Polda, 
SněhulákSněhulák

Vykač, Humr a KámenVykač, Humr a Kámen

JejdovéJejdové
Kecka, Mrkev, Pani, Kecka, Mrkev, Pani, 
Lochnesska, Zubejda, Skippy, Lochnesska, Zubejda, Skippy, 
Penny, Zpátečka, PepíkPenny, Zpátečka, Pepík

Máta a ŠpuntMáta a Špunt

AxolotliAxolotli
Permoník, Einstein, Bobeš, Permoník, Einstein, Bobeš, 
Háhruška, Fanda, Yancy, Háhruška, Fanda, Yancy, 
Picasso, DavidPicasso, David

Hafík, Kocour a DaveHafík, Kocour a Dave

MiniholkyMiniholky
Debora, Klárka, Škytka, Debora, Klárka, Škytka, 
Kujónka, Nela, AlžbětkaKujónka, Nela, Alžbětka

Pískle, Žíra a DebatPískle, Žíra a Debat

DružinkovéDružinkové
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PříšeryPříšery
Koala, Meloun, Morče, Koala, Meloun, Morče, 
Skřéťa, Šárka, Štípadlo, Skřéťa, Šárka, Štípadlo, 
Tarzan, VrtuleTarzan, Vrtule

Terka, Klubko a MíčekTerka, Klubko a Míček

JeštěrkyJeštěrky
Jogurt, Huhma, E.T., Tučňák, Jogurt, Huhma, E.T., Tučňák, 
Elfík, Johanka, Generál, Elfík, Johanka, Generál, 
Tatranka, Krysák, OlivaTatranka, Krysák, Oliva
Nezmar, Kiki a RebelkaNezmar, Kiki a Rebelka

ČňomsyČňomsy
Hafík, Alvis, R2, Orel, Kocour, Hafík, Alvis, R2, Orel, Kocour, 
Móňa, Pískle, Debat, Žíra, Móňa, Pískle, Debat, Žíra, 
Gándhí, Kometa, Máta, Gándhí, Kometa, Máta, 
RebelkaRebelka
Vejvar, UFO, Náměsíčník, Vejvar, UFO, Náměsíčník, 
Punčocha, VeverkaPunčocha, Veverka

LemuřiLemuři
Beton, Kanál, Kibitz, Natěrač, Beton, Kanál, Kibitz, Natěrač, 
Rádio, Řízek, Šerif, Yetti, Rádio, Řízek, Šerif, Yetti, 
WexlákWexlák

Kuře a FíkKuře a Fík

okénkookénko
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Z našeho etapkového deníku:  
„To se ví, páni, šecko vám řeknem. Je to 
hrůza a děs, držte se něčeho, protože tohle 
nejni žádný povidání pro slabý pohlaví. 
Šli sme se podivat, co tam ten zatracenec 
provedl u hraničního přechodu a heleďte, 
bylo tam Boží dopuštění.  Věž byla napůl 
v troskách. Zdi byly zčernalý, spálený, 
smrdělo to tam smrtí a hnilobou. A tam 
leželi šicki ti dobří chlapi. A řeknu vám, 
vašnosti, byli všude. Teda jako nemoh 
bych říct, která ruka patřila komu...“
Hlavní je, že víme, kterým směrem jel 
temný mág... 

...Hned jak jsme po boji se skřety vylezli 
z jeskyně, vzali jsme zraněnou Claru na 
nosítka a vydali se k nejbližšímu městu. 
K branám jsme dorazili za soumraku. Stál 
tam takový od pohledu nepříjemný strážce 
a zíval. Museli jsme ho podplatit, aby nás 
pustil. Konečně jsme přišli k alchymistovu 
domu. Zaklepali jsme a když se otevřely 
dveře, místo pána domu tam levitovalo 
veliké oko...

...Assi vytáhla řetízek s temným znakem 
a ukázalo ho Terencovi. Alchymista se 
polekal a řekl nám, že je to nepochybně 
znak TEMNÉHO MÁGA! Pak nám 
přečetl dopis. Stálo v něm: Sejdeme se 
na náměstí při třetím odbití zvonu. Pokud 
nevíš, kde je portál k Pánovi, dovedu tě 
tam...

...Přišli jsme tam, když odbila třetí hodina 
ranní. Nikde nikdo, jen jeden malý človíček 
v černém hábitu. Byl to asi ten poskok 
Temného mága. Sledovali jsme ho až do 
lesa. Tam jsme uviděli ve vzduchu takový 

zvláštní rudý kruh. Poskok do něj vešel a 
zmizel. Když jsme se připlížili blíž, uviděli 
jsme dalšího člověka, jak chodí dokola. 
Nejspíš S.T.R.A.P.O. (strážce portálu). 
Nejdřív to vypadalo, že se mu vyhneme, 
pak ale těsně před portálem nás zastavil. 
Tak jsme ho zabili. A konečně vklouzli do 
portálu...

...Po dlouhých hodinách indiánského 
běhu jsme dorazili na místo, kde jsme 
se měli setkat s Temným mágem. Ten už 
tam  netrpělivě čekal na svého poskoka 
a něco si mumlal pod vousy. Dohodli 
jsme si signál, obklíčili jsme ho a všichni 
najednou aktivovali kouzlo, které mělo 
mága dočasně připravit o jeho magické 
schopnosti. Když jsme zapálili světlice, 
mág nás spozoroval, vykřikl něco ve 
smyslu „Táhněte vy proradná lidská 
drůběži!“ a zmizel ve tmě (přesněji 
řečeno utekl, protože teleportovat se už 
nemohl)... 

...Ocitli jsme se na mostku, pod kterým 
vedla cesta do jakési zhoubné kanalizace. 
Uvázali jsme si lano a spustili se za 
mágem do kanálu. Byla v něm tma a voda 
po kotníky...

...Kanál ústil u řeky. Vylezli jsme a pevně 
sevřeli meče v prochladlých rukách. Stál 
tu totiž před námi - Temný mág třímající 
bojovou hůl, odhodlaný se bránit. Věděli 
jsme, že má sedm životů a jeden člověk 
ho může připravit pouze o jediný z nich. 
Museli jsme tedy uspět všichni. Zhluboka 
jsme se nadechli a vydali se vstříc 
poslednímu boji.  
P.S. Vyhrály jsme :-) 

PříšeryPříšery
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Družinovky: 
-Terka: „Jestli budete dál zlobit, tak vám ty 
mrtvý vosy seberu!“
- (Příšery mají uhádnout, jakou potravinu 
dostanou k dispozici)
Terka: „Dám vám nápovědu. Je to vlastně 
fragmentované obilí.“
Skřéťa: „Čokoláda?“

Z Intercampu:
- Morče: „Mám přijet jako tanker?“
- Morče: „Uděláme hamburgr! Jo a 
Štípadlo bude houska!“
- Terka: „Hele, metráčové...“
- Tarzan: „Kdo je chudák? Tvoje špeky 
jsou chudák!“

Trojdenka v jurtě:
- Koala: „Bageta je vůdce stáda!“

- (Příšery v ohradě se dvěma koňmi spatří 
pasoucí se kozu)
Štípadlo: „Jé, hříbátko!“

Z etapky:
- Morče: „Zapoj se do debaty s očima!“
- Meloun: „Elfí prádlo je super!“
- Štípadlo: „Já nejsem sám, já jsem 
Seth!“

A taky ještě: 
- Kdo pozdě chodí, nežere! 
- Fuj, tady si někdo uslint.
- Vy se vyžerete, až se nevdáte.
- Já tě jednou sežeru a to nebude hezký!
- Polib si hrnec!
- Štípadlo, odsádli se od nich!
- Promiň. A slintáš.
- To jsou ale dezerti...

Klubíčko + Tarzan + Vrtule + Terka + Koala + Morče + 
Šárka + Meloun + Skřéťa + Míček + Štípadlo = Příšery 
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My chcem svoje práva, 
neni tady kráva.
My jsme krutý 

a ostatní sou dutý.
Ostatní sou lamy 

a maj obrovský tlamy.
Nejsme žádný bábovky 

ostatní sou užovky.

Nikdo není cool tak jako 
my, my sme tady 

největšímy hvězdami. 

JOU JÉ!!!
(Jejdí táborový rap battle s Axolotly)

Pod sukni se všechno vejde 

JejdovéJejdové
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Jejdí malíři Kyselí mistři fl órbalu
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UrzoniUrzoni
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Klíčová slova a důležité aspekty 
trávení času s Urzony:

Godzillaaaaa
urzoní kuchaření
urzoní jídlo
„Hele! Víš, co to je waterboarding?
A snowboarding? To je ještě horší!“
řev
dlouhé vtipy
„zapomínání“ stezek
„zapomínání“ věcí na družinovku
zapomínání věcí na trojdence
večerní čtení
hororové příběhy
obléhání automatů na jídlo
„Coooo, já?!?“

Trojdenka v Pejškově:
Mi jsme šli na vílet malem jsme zabloudili. 
Spali jsme na seniku. Vikač jsi říznul. 
Voziili jsme kameni.

Honza

Spali jsme na seníku dělali jsme ohýnek. 
Jezdili jsme z traktůrkem, šli jsme na 
procházku.

Jsem Max, je mi 7 let.
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Trojdenka v Harrachově
Do Harrachova jsme jeli 2 h. Když jsme 
tam přijeli, viděli jsme skokanský můstek. 
Nejdřív jsme se šli vibalit do domu kde 
jsme byli ubytovaný. Dali jsme si večeři a 
šli jsme spát. Další den jsme si jako vždy 
dali snídani. Pak jsme šli na vílet. Šli jsme 
lesem než jsme došli na Mamuťák. Na něj 
sme pak vilezli (až na Yancyho kterej byl 
línej a zůstal dole hrát na telefonu). Když 
jsme došli spátky do domu kde jsme byli 
ubytovaní půjčili jsme si liže a šli si zajezdit. 
Mě to šlo nejlíp (Když nepočítám Davida, 
který už skáče) takže jsem mohl jezdit 
už z větší víšky. Večer jsme se najedli, 
koukli na fi lm a šli spát. Další den jsme 
šli do kostela zbalili jsme si a jeli domů.

Permoník 

Před dvouma týdnama jsme byli na 
družinovce. Odešli jsme z klubovny a Dave 
nám vysvětlil hru. Někdo hodil frisbee a 
byli novináři a F.B.I. Novináři chtěli odnést 
frisbee co mělo bejt ufo. F.B.I. chránili 
ufo a chtěli si to nechat pro sebe. Byla to 
zábava, protože jsme to hráli po tmě. Až 
jsme to dohráli, tak jsme šli do klubovny a 
psali jsme tohle. Hned jak jsme skončili s 
psaním, tak jsme šli hrát schovku. Schovku 
jsme hráli, protože jsme ji chtěly hrát už 
předtím. Tak jsme museli napsat tady 
to a pak aš jsme mohli jít hrát schovku. 

Podpis velevážené osoby: 
Fanda

Začalo to 21. 10. 2016. Sešli jsme se 
na autobusové zastávce a jeli jsme 
autobusem k Příbrami. Když jsme byli v 
klubovně byl blízko kostel. Pak jsme šli 
spát. Pak nás Hafík v noci probudil a řekl, 

že nám obři ukradli potraviny. Šlo o to že 
jsme se museli přiblížit k jejím zádům a 
ukrást nějakou věc. Bylo to super. Druhý 
den jsme šli na procházku. Když jsme 
se vrátili hráli schovku. Potom jsme měli 
večeři ale nebyla žádná sůl tak H-hruška, 
Permoník a Fanda jsme šli škemrat o sůl. 
Řeki jsme jednu lžičku, ale dala nám asi tři 
lžíce. K večeři byla rejže, kukuřice a hrášek. 
Potom jsme mohly hrát na schovku nebo 
koukat na fi lm. Nakonec jsme se koukali 
na fi lm. Jmenoval jse Mevrik. Až jsme ho 
dokoukali šli jsme spát. Když bylo ráno tak 
jsme byli dlouho vzhůru až po hodině a 
půl byly vzbuzení. Nasnídali jsme šli hrát 
schovku. Pak šli do kostela. Potom jsme 
šli uklízet. Když jsme uklidili zahráli jsme 
si ještě jednu schovku. Pak jsme šli tři 
kilometry na zastávku a odjeli autobusem. 

H-Hruška

Trojdenka v Hradci Králové
Odjeli jsme z Hlavního nádraží do Hradce 
Králové. Přijeli jsme dost pozdě. Když 
jsme přišli do jejich klubovny tak jsme si 
říkali že to je hrozně moderní. Měli tam 
spoustu hraček, suprové kamna a tak. 

AxolotliAxolotli
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No ale už bylo pozdě tak jsme si krátce 
zahráli, udělali jsme část komiksu a šli 
jsme spát. Další den jsme udělali zbytek 
komiksu. Šli jsme nakoupit a zahráli jsme 
si na jejich hřišti. A v neděli jsme odjeli.

Picasso

Před rokem a půl jsme šli na puťák do 
Českého ráju. Šli jsme do Drábských 
světniček v Českým ráji. První noc jsme 
přespávali na jednom kopečku. Když 
jsme si dělali večeři přišel tam myslivec, 
střílel na divoké prasata. Když jsme 
se probudili a zbalili stan tak jsme šli 
kouknout na zbytky prasata a pak jsme 
šli dál do Drábských světničkách a tam 
jsme spali dalš noc. Spaní v světničkách 
bylo dobré. Drábský světničky jsou blízko 
města Mnichovo hradiště. Drábské 
jeskyně jsou malé jeskyňky na skále do 
nich jsme museli vylézt po schodech. 

Bobeš

Trojdenka plná překvapení
Jednou asi před rokem jsme večer 
odjýžděli a hádejte kam? Do... do... do... 
Prahy do staré klubovny (samozřejmě 
Keya klubovny). Dali jsme si večeři 
(kašpárek) a na úžasňáky a šup na kuťe.
Ráno nás zbudil budík asi v 8. hodin. Potom 
sme se nasnídali (chleba s marmeládou). 

Vzali jsme batohy s vodou , jídlem a 
šlo se do (dozvíte se později). Jeli jsme 
autobusem, metrem a autobusem. Už víte 
kam? No přece do Zoo Praha. Šli jsme 
se podívat na velkomloky (škoda nebyli 
tam axolotli, ale bylo to i tak zajímavé), 
na Velké kočkovité šelmi, na velké ptáky 
(na jejich ohradách pracoval Daveův 
táta) a na další zvířata. A když už sme 
museli odejít tak jsme odjeli (městskou) 
do centra, už se stmívalo tak jsme šli na 
Signal Festival a jelikoš byla sobota tak 
vám řeknu že byli strááášné fronty ale mi 
jako axolotli jsme to vydrželi. A řeknu vám, 
stálo to za to! Celé domy se hýbali a bylo 
to celé barevné no bylo to skrátka super.
Potom sme se vrátili do klubovny 
dali si večeři (tradiční táhloš). Jelikoš 
jsme byli strašně unavený tak jsme 
tak jsme umilinádobí a šlo se spát.
Když jsme se zbudili , dali jsme si snídani 
(mňam, mňam buchty a domácí). Zbalili 
jsme si věci a šli jsme na pražský hrad 
odkud jsme viděli zlatou uličku (tím 
jsme si udělali úkol do stesky), ale 
potom už jsme museli jít tak jsme se 
rozloučili a dali pokřik a šlo se domů.

David
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To jsme my. Uskupení keyáckých roverů, 
vzniklé spojením družinek Skřetů a 
Federace.
Mezi Čňomsy se počítá: Máta, Pískle, 
Debat, Kometa, Rebelka, Gándhí, Žíra, 
Móňa, Alvis, Orel, Kocour, R2, Hafík 
(já) a také naši bývalí vedoucí Veverka, 
Punčocha, Vejvar a Ufík a Náměsíčník. 

Bude tomu asi rok, co jsme začali pravidelně 
trávit čas ve společnosti toho druhého 
(a toho třetího a čtvrtého a pátého…). 
Scházíme se pravidelně jednou 
týdně a občas si vyjedeme na puťák, 
výpravu nebo trojdenku. Hlavní 
pro nás je, že spolu trávíme čas. 
Vše začalo minulý rok na podzim. Už 
přesně nevím, kolikátého vlastně bylo, a 
také to není důležité. Hlavní je, že jsme 
strávili první trojdenku společně (Skřeti 
a Federace). Celá akce byla dokonale 
utajená. Naši družinkoví vedoucí (v 

případě Federace Ufo s Vejvarem, v 
případě Skřetů Veve a Punča) nám 
dali jednoduše echo, že se bude konat 
trojdenka, ostatně jako obvykle.  Napsali, 
odkud máme jet, kolik peněz s sebou atd. 
Sešli jsme se na srazu a nestačili se divit, 
protože Skřeti měli stejný sraz a měli jet 
na stejné místo. To už jsme věděli, co 

se asi chystá. Tak jsme jeli, ve Vacově 
ještě udělali nákup něčeho k snědku a 
vydali se směrem, který nám byl zadán. 
Dorazili jsme na místo, kde na nás čekal 
oheň. A tak začala trojdenka, jež měla za 
cíl spojit dvě naše roverské družinky v 
jednu. Měli jsme spoustu práce a nutno 
říct, že jsme se jí zhostili se vší vážností. 
Tak například jsme si museli zvolit jméno, 
pod jakým budeme zváni. Hned zpočátku 
jsme zavrhli název Skřederace, poněvadž 
nejednomu z nás lezl strašně na nervy. 
Došli jsme k názoru, že asi nemá smyls 

ČňomsyČňomsy
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vymýšlet nějaký zvláštní název, který 
by o nás něco vypovídal nebo nás 
charakterizoval. Tak jsme to vyřešili po 
dadaicku. Stoupli jsme si do kroužku a 
každý z nás řekl jedno písmenko. Vyšlo 
nám z toho ČŇOMSЪ , jenže jsme kromě 
Kocoura nikdo moc nevěděl, co to Ъ 
vlastně je, takže jsme z něj udělali Y. Tedy 
vznikly Čňomsy. Určili jsme, že Čňomsy 
se budou skloňovat podle vzoru hrad. 
Ještě jsme navíc domysleli, co to Čňomsy 
vlastně znamená. Znamená to „plesknutí 
dobrého jídla kydnutého na talíř“. Na 
této trojdence jsme toho udělali opravdu 
hodně. Tak třeba jsme byli na celodenním 
výletě, tančili a zpívali u ohně a všeobecně 
skotačili. Pamatuji se, že se Alvis a 
Vývar utkali v římskořímském zápasu- 
mám dojem, že to souviselo s něčím 
kartáčkem na zuby. Důležité na trojdence 
bylo, že jsme od té doby začali trávit 
společné družinovky a vyjíždět na výlety. 
Byli jsme společně v Nymburku, kde jsme 
také oslavili mé narozeniny a zúčastnili 
se promítání jakéhosi hlubokomyslného 
fi lmu místní mládeže. Popravdě řečeno si 
toho z Nymburka zas tak moc nepamatuji, 
ale zůstalo mi mnoho silných dojmů. Vím 

jistě, že zde vznikla Kocourova druhá 
přezdívka „Paryba“ (důsledek jedné 
společenské hry, jejíž pravidla si už 
nepamatuju, ale byla hlavně o smíchu).
Trojdenka v Novém Boru se 
vyznačovala skvěle připraveným 
programem, sledováním fi lmu a obří 
polštářovou bitvou (nejsem si tak 
docela jistý, že se jednalo o bitvu 
polštářovou, bitva to však jistojistě byla).
Další legendární trojdenka byla v Ronově, 
kde jsme se soustředili na výlety do 
nejbližšího okolí, náměstí nevyjímaje. 
Zajímavá zkušenost pro nás byla, když jsme 
sháněli někdy v sobotu večer pečící papír. 

Nakonec se nám ho podařilo ukořistit 
u jakéhosi Vietnamce na náměstí. 
V Ronově jsme se též hudebně 
vzdělávali, neboť jsme hojně 
poslouchali díla cizozemských velikánů. 
Nezapomenutelnou akcí byla trojdenka 
na Brdech, kterou jsme připravili my, kteří 
jsme se účastnili čekatelského kurzu Řem-
Řich (bylo třeba zorganizovat ukázkovou 
akci). Ať už se jedná o noční promítání 
fi lmu Revenant na prostěradle uprostřed 
brdských hvozdů, stezku, jež jsme pro 
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účastníky trojdenky vyznačili skrze údolí i 
kopečky, mokřiny a balvany, až na vrcholek 
Tok, nebo o krásy brdských vřesovišť, 
nutno říci jedno: trubky krásně nesou zvuk!
Také jsme se zúčastnili pěvecké soutěže 
Jupijou, kterou bychom, kdyby byla 
hodnocená, jistě vyhráli. Pro mě to bylo 
poprvé od mého nástupu do oddílu, 
co jsem vystupoval na Jupijou a naše 
hudební vystoupení nebylo jen pro ostudu. 

Vlastně bylo fantastické. S přípravou 
jsme začali nějaký měsíc předem, kdy 
jsme se rozhodli, co vlastně budeme 
zpívat, totiž píseň Drunken Sailor. Další 
činnost v tomto směru jsme vyvinuli večer 
před Jupijou, kdy jsme se sešli u Debat 
doma z důvodu nacvičování. Ne všichni 
najednou, to zase ne, ale postupně jsme 
se tam vystřídali všichni (včetně Orla, který 
dorazil někdy kolem třetí ráno, když ostatní 
už spali). Složení hudebního tělesa: jeden 
klavír, jedna příčná fl étna, jedna tahací 
harmonika, jedno ukulele, dvě kytary, tři 
odborní pěvci, jeden dirigent, jeden opilý 
námořník a kapitánova dcera. Druhý den 
jsme si to ještě několikrát zkusili a spustili 
jsme to. Ovládli jsme pódium! Lidé výskali 
a vrhali se nám k nohám! Cestou do šatny 
bylo některým z nás nabídnuto angažmá 
v několika hudebních tělesech, České 
fi lharmonie nevyjímaje. Prakticky všem 

členům našeho souboru pohlaví něžného 
přicházely bezprostředně po vystoupení 
nabídky svazku manželského. Ještě 
dnes když vstoupím do baru, mohou 
se štamgasti přetrhnout, aby mi koupili 
pití. Zkrátka, topili jsme se v úspěchu! 
Asi největší akcí roku byl náš Čňomsí 
tábor. Byl to vlastně takový trochu putovní 
tábor. Pohybovali jsme se v oblasti Brd, 
celé dny jsme zpívali u ohně, stavěli 

hráze, Železný pas a jeho pec, chodili 
na výlety po okolí, koupali se v rybníku, 
obhlíželi posedy a kochali se krajinou, 
pěkně z výšky a uvolněně. Naprostá 
pohoda. Náladu nám nemohl zkazit 
ani Alvis a jeho noha. No zkrátka žůžo. 
Také tu Žíra skládala svůj skautský 
slib (velká chvíle) a vzápětí (krátce po 
půlnoci) byl Orel hozen dle starého 
zvyku do potoka, neboť slavil narozeniny. 
Za ten jeden rok jsme toho stihli hromadu. 
Užili jsme si spoustu srandy a zažili 
krásné i vážné chvíle, vše jsme však 
prožívali společně. Zjistili jsme, že se 
můžeme spolehnout jeden na druhého. 

Na závěr stačí už snad jenom říct, že jsme 
Čňomsy. A máme se rádi.

Hafík



5353  

SME MALINKÝ ALE RICHLÍ! NAŠE JME-
NO JE JEŠTĚ TAJNÉ PROTOŽE HO NE-
ZNÁME ANI MY. DO JUPIJOU UŠO HO 
SNAD BUDEM VJEDET.

ŠKITKA

JE TU KUJÓNKA DEBORA NELA A 
KRALKA A PISKLE A DEBAT A ŽÍRA.

KUJÓNKA

Je nás 6. Z vedoucími 9. Bavímně hri. 
Nejvíc mně baví kočka a miš.

Debora Toepferová 

Debora + Nela + Kujónka + Klárka + 
Škytka + Alžbětka 

+ Debat + Pískle + Žíra 
= nová holčičí družinka od září 2016 :-)

MiniholkyMiniholky
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„Měli bychom tam napsat, že jsme nejstarší „Měli bychom tam napsat, že jsme nejstarší 
družinka. Vždyť pro ty malý jsme za těch družinka. Vždyť pro ty malý jsme za těch 
šest let vlastně něco jako legendy. šest let vlastně něco jako legendy. 
A taky jsme spoustakrát vyhráli Derwen A taky jsme spoustakrát vyhráli Derwen 
Cup a Jupijou a tak. Teda, první Jupijou Cup a Jupijou a tak. Teda, první Jupijou 
jsme nevyhráli, ale to se nepočítá. To jsme nevyhráli, ale to se nepočítá. To 
poslední zase byla jenom divácká soutěž, poslední zase byla jenom divácká soutěž, 
to se taky nepočítá… A to předtím jsme to se taky nepočítá… A to předtím jsme 
nevyhráli, ale to bylo proto, že jsme byli s nevyhráli, ale to bylo proto, že jsme byli s 
Příšerama, ty nám to zkazily.“Příšerama, ty nám to zkazily.“
Takhle nějak probíhala diskuse o tom, jak Takhle nějak probíhala diskuse o tom, jak 
se budou Lemuři prezentovat na těchto se budou Lemuři prezentovat na těchto 
dvou stranách. Nakonec to dopadlo dvou stranách. Nakonec to dopadlo 
takto, žádné drby nebudou – pokud vás takto, žádné drby nebudou – pokud vás 

zajímají nějaké podpultové informace, zajímají nějaké podpultové informace, 
zeptejte se kteréhokoliv Lemura a on na zeptejte se kteréhokoliv Lemura a on na 
své soudruhy jistě něco práskne. Třeba své soudruhy jistě něco práskne. Třeba 
na Kibitze s radostí :).na Kibitze s radostí :).
Zatím nechme mluvit fotky – Lemuři ve Zatím nechme mluvit fotky – Lemuři ve 
složení Beton, Fík, Kanál, Kibitz, Kuře, složení Beton, Fík, Kanál, Kibitz, Kuře, 
Natěrač, Rádio, Řízek, Šerif, Wexlák a Natěrač, Rádio, Řízek, Šerif, Wexlák a 
Yetti si poslední dobou četli i se koulovali, Yetti si poslední dobou četli i se koulovali, 
družili se s Příšerama i s nimi soupeřili v družili se s Příšerama i s nimi soupeřili v 
bodování, zpívali i hráli fl orbal, stříleli po bodování, zpívali i hráli fl orbal, stříleli po 
sobě i se učili šít, bez řečí stavěli solidní sobě i se učili šít, bez řečí stavěli solidní 
hranice i důrazně vyjadřovali svůj názor hranice i důrazně vyjadřovali svůj názor 
na chůzi, zachraňovali svět před kravím na chůzi, zachraňovali svět před kravím 
morem i si hráli na víly… morem i si hráli na víly… 

LemuřiLemuři
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Krása a romantika nad 
útesem, který není 
vidět...

Láska k puťákům? 
Tak určitě...

„Jseš spokojená?“
„Stráaaašně...“

„Zatáhni mě za prst!“

„Prd“

J e š t
ě r k y
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Ještěrčí vánoční 
stromeček jménem Kiki

Sličné asistentky v akci

„Není to Kanál?“
„Neee, není to Kanál!“

Ten sprejerský talent se nedá přehlédnout
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Co se ještě letos dělo?Co se ještě letos dělo?
V únoru jeli Špunt, Humr, Kuře, Terka a Fík V únoru jeli Špunt, Humr, Kuře, Terka a Fík 
do Lesné na zimní týpka a bylo to super.  do Lesné na zimní týpka a bylo to super.  

Kocour začal vést Axolotly spolu s Hafíkem, Kocour začal vést Axolotly spolu s Hafíkem, 
který odešel od Lemurů, a Davem.který odešel od Lemurů, a Davem.

Proběhl blanický sněm, kde byli novými Proběhl blanický sněm, kde byli novými 
vůdci střediska zvoleni Anča a Vopis. vůdci střediska zvoleni Anča a Vopis. 

Máta, Hafík, Rebelka, Debat a Pískle Máta, Hafík, Rebelka, Debat a Pískle 
složili čekatelskou zkoušku. složili čekatelskou zkoušku. 
Kuře absolvoval ELŠ. Kuře absolvoval ELŠ. 

Novými vedoucími oddílu se po táboře Novými vedoucími oddílu se po táboře 
stali Kuře a Špunt.stali Kuře a Špunt.

V srpnu měli Punčocha a Kája svatbu.V srpnu měli Punčocha a Kája svatbu.
Moc jim oběma gratulujeme!  Moc jim oběma gratulujeme!  

V září proběhla týdenní brigáda v V září proběhla týdenní brigáda v 
klubovně. Spodní patro teď funguje jako klubovně. Spodní patro teď funguje jako 
místo schůzek většiny družinek. místo schůzek většiny družinek. 

Proběhlo bezvadné setkání bývalých Uďů Proběhlo bezvadné setkání bývalých Uďů 
a přátel oddílu, děkujeme všem, co přišli!a přátel oddílu, děkujeme všem, co přišli!

Vznikla nová holčičí družinka pod vedením Vznikla nová holčičí družinka pod vedením 
Písklete, Žíry a Debat.Písklete, Žíry a Debat.

V listopadu proběhla Hra po Praze s V listopadu proběhla Hra po Praze s 
tématem Alenka v říši divů. tématem Alenka v říši divů. 

Krtkovi s Davidem se narodil syn Daník a Krtkovi s Davidem se narodil syn Daník a 
Kaštánek porodila holčičku jménem Kiara. Kaštánek porodila holčičku jménem Kiara. 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí! Gratulujeme a přejeme hodně štěstí! 

Na letošním táboře Klubíčko a Pipin předali vedení oddílu. Oběma Na letošním táboře Klubíčko a Pipin předali vedení oddílu. Oběma 
moc a moc děkujeme za všechno, co do oddílu za ta léta vložili. moc a moc děkujeme za všechno, co do oddílu za ta léta vložili. 

Bylo to super a doufáme, že jsme spolu neskončili. :-)Bylo to super a doufáme, že jsme spolu neskončili. :-)
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++++++
Kniha Keya 2016Kniha Keya 2016

V Adobe InDesign CS4 vyrobili:V Adobe InDesign CS4 vyrobili:

Sympatický mladík HumrSympatický mladík Humr
&&

pintlich slečna Terkapintlich slečna Terka

Tisk: point4meTisk: point4me
Počet výtisků: 60Počet výtisků: 60

obálka: Jan Halamaobálka: Jan Halama
++++++
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Alvis Alvis AlžbětkaAlžbětka Beton  Beton Bobeš Bobeš 
ČertiskoČertisko  DaveDave David  David DebatDebat Debora  Debora 
Einstein Elfík Einstein Elfík E.T. Fanda  Fanda Fík Fík 
GándhíGándhí  GenerálGenerál  HafíkHafík  Háhruška Háhruška 
Holub Holub HonzaHonza Huhma  Huhma HumrHumr  
JohankaJohanka  Jogurt Jogurt KámenKámen Kanál  Kanál 
Kecka Kibitz Kecka Kibitz KikiKiki Klárka  Klárka Klubko Klubko 
KocourKocour Koala  Koala KocourKocour Kometa  Kometa 
Krysák Krysák KujónkaKujónka  KukučKukuč  KuřeKuře  
LochnesskaLochnesska  MátaMáta Max Meloun  Max Meloun 
MíčekMíček Morče  Morče Móňa Móňa Mozart Mozart Mrkev Mrkev 
NatěračNatěrač Nela  Nela NezmarNezmar Oliva Orel  Oliva Orel 
PaniPani  PapoušekPapoušek Penny  Penny Pepík Pepík 
Permoník Permoník PicassoPicasso  PipinPipin  PísklePískle  
PiškotPiškot Polda Rádio  Polda Rádio RebelkaRebelka  R2 R2 
Řízek Řízek SkippySkippy Skřéťa  Skřéťa Sněhulák Sněhulák 
Šárka Šárka ŠerifŠerif Škytka  Škytka ŠpuntŠpunt Štípadlo  Štípadlo 
TatrankaTatranka Tarzan  Tarzan TerkaTerka  Tučňák Tučňák 
Vrtule Vrtule VykačVykač Wexlák  Wexlák Yancy Yancy 
YettiYetti Zubejda  Zubejda ZpátečkaZpátečka  ŽíraŽíra


