
 

ÚÚvvooddnnííččeekk  
 

A je tu!! Nevíte co tu je ?? No přeci 
Týpko 200. zajisté jste si stačili 
povšimnout, že je i v novém kabátě. Prostě 
dvousté narozeniny se musí řádně oslavit, 
tak jsem si dovolil ho drobátko převléci a 
doufám, že se vám tato podoba bude líbit. 
Pro srovnání je jako příloha tohoto Týpka 
zveřejněno pár starších kousků. Zvláště 
pak si všimněte prvního. To vyšlo někdy 
v září roku 1980. Nenechte se zmást 
nápisem 
2. ročník. 
To 
vzniklo 
tak, že se 
náš oddíl 
kdysi 
dávno 
sloučil 
s oddíle
m 
Hiawatha 
a jedním 
z přínosů 
tohoto 
oddílu byl 
i časopis, 
který tam 
již rok 
vycházel. 
Jinak se 
dá říct, že Týpko vychází celkem 
pravidelně již 23 let. A to je dosti 
úctyhodná doba. 
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A teďka něco šeptem, protože to nechci 
zakřiknout: Jak to tak vypadá, asi se nám 
konečně podaří změnit tábořiště. Máme 

vyhlídnutou krásnou louku u obce Lesná 
kousek od Pelhřimova. Povolení majitele a 
přislíbené povolení pronajímatele již 
máme, takže ostatní doufám již bude 
hračka.  

Kosa 
  

JJeesseenniiccee  
 

Jednoho krásného dne se odhodlalo 
několik odvážných Kočovníků, aby si 
vyrazili prohlédnout krásy v okolí 
Jesenice.Inu co říci. 

Cesta? Únavná, zdlouhavá, no však vy 
víte. Jesenice? Na nádraží na nás čekal 
pan bigbíťák, kterýž to nás doprovodil ke 
škole. Tam se využilo velké tělocvičny a 
zafotbalilo se. Branky obdržely několik 
gólíků, nožky pár kopanců a břicha nějaké 
záchvatíky smíchu. Prostě povedené 



kopáníčko.  Co dělat jde se dál.Cestou necestou, 
pěšinou i nepěšinou prostě kam jen je to 
možné. Ha, Ivan – nečekán, nezván, 
vlastně ne jenom kolotoč. To nevadí, tak si 

aspoň pořádně zamotáme hlavy. 
Stalo se. Hlavně Cvaldovi se 
kolotočové hrátky moc líbily. 
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Ráno (spíš dopoledne) po jakési takési 
snídani se kráčelo velice pomalým, až 
hlemýždím krokem přes Jesenici po místní 
naučné 
stezce.Teda, že 
bychom  se něco 
naučili, to tvrdit 
nemohu. Stezka 
začínala u jedné 
benzínové stanice 
(název tu není 
kvůli reklamě), 
kolem hráze, 
k Viklanu. K naší 
smůle se Viklan 
neviklal. No 
vlastně maloučko 
jo. Cvalda se 
pořádně zapřel, 
použil veškerou 
sílu, zakynklal 

sebou tam a sem, sem a tam a šutýrek 
udělal jakýs takýs lehký pohyb. Ale na 
rovinu mohu říct: nic moc.  

Čas obědní. Rozdělat oheň a 
uvařit polívku. Polívka se nám 
trošku převlíkla za antuku, ale 
jíst se dala. Bachory syté byly a 
tak se razilo do dáli. Pan stavitel 
Kosa všem vysvětlil, že nemají 
předpoklady pro stavbu hráze a 
musel nám předvést mistrovské 
dílo. Stavba přehrady nebyla 
jediná vodní zábava, která nás 
na naší pouti zabavila. Nedaleko 
potůčku se pod zamrzlým 
jezerním ledem válela voda. A to 
by nebyl Kočovník Kočovníkem, 
aby si nevyzkoušel tloušťku této 
klouzavé krusty. Ze začátku 

zcela nevinné házení menších kamínků. 
Ale jak se později ukázalo, pánská část 



našeho zájezdu chtěla víc. I našla si 
pořádný balvan a z vršku ho vypustila na 
ledovou plochu. Ten butr udělal křupy křup 
a jeho malá část zmizela pod vodní 
hladinou.  
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Tož vyšli jsme směrem k tělocvičně 
přes náves, 
kde se 
odehrávala 
kaštanová 
válka 3:1 a 
dále do 
naší 
šatničky 
spolykat 
něco 
dobrého na 
zub. Po 
chutné 
večeři Bylo 
třeba zabít 
Kecala, 
někteří to 
nevydrželi 
a usnuli. 

 
Dopoledne 
se vyšlo na prohlídku místních zajímavostí: 
bývalá budova na zpracování chmele, 
tamní skládka, zámek a nejlepší nakonec – 
cukrárna. Zabalilo, uklidilo, uvařilo se 
natož přišel pan hipísák a fííí do Prahy. 

Dnes už se tomu smějeme. 
Otroci Pucek a Bužu 

 

IIkkaarruussoovvoo  ookkéénnkkoo  
 

Ahoj všichni, jak bylo? Slyšel jsem něco 
o výletě do Svoru na sáňky? To je hezký 
nápad na výlet, a zrovna když jsem pryč. 
Sice to bylo na sáňky, ale já myslím, že 
jelikož je to pouhou jednu stanici za Novým 
Borem, kam byl taky výlet, skončila 
výprava na nejbližší sjezdařské pláni a 
hrstka skalních se vydala do Kamenického 
Šenova po stopách drážního tělesa a 

možná se tam našel i lalok! Pro bližší 
informaci, aby se vědělo, kde je ten Nový 
Bor a že tam byl výlet, vám ho přiblížím.  

V Týpku je o něm zmínka již v roce 
2002 a to šestého měsíce minulého roku, 
takže se konal loni. Vystoupili jsme z vlaku 

a na peróně se Zajíc poblil. Marcel mu 
chtěl vzít věci, ale on zvedl oči od svého 
výtvoru a řikal:,,Tak jdeme ne, na co 
čekáme?“ Večer se jedli řízky a já jsem 
jezdil metrem ve skříni a bál se, že 
vypadnu ven (je to natočeno). Kosa nám 
pouštěl donekonečna Kostku - takovýto jak 
ho to rozseká na ty kostičky. Druhý den se 
pustila první část Duny a pak se šlo kolem 
bílé škodovky k Panské skále - čedičovým 
varhanám. Následovala hospoda, pak 
nádraží plné vláčků, šťastný návrat a tak 
vůbec. Večer bylo Rychle a zběsile. Třetí 
den se hrál fotbal, kde účinkoval i Kosa (je 
též natočeno). 

Tak tady vidíte, že mám paměť jako 
slon, tak si se mnou nic nezačínejte, abych 
vám to někdy nemusel vracet. Toto se sice 
netýká žádného, ale radím vám, kdo ještě 



neviděl animovaný film vyrobený na 
jarňácích firmou MY TŘI PRODAKŠN, 
vřele doporučuji ho shlédnout. Nudy jsem 
vás nezbavil, asi jste zlobili, ale KVALITNÍ 
IKARUSŮV DŽOUK vám dopřeji: 

Běži policajti po trati a volá na ně 
železničář:,,Co mi tu běháte po trati?“ 
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Oni odpoví:,,Kdo je u vás potrat my 
běžíme k rychlíku.“ 

Železničář opáčí:,,Kdo je u vás 
krychlik?“ 

 
Nazdárek příště  

Ikarus 
 

FFoottkkaa  aa  ffiikkccee!!  
 
Ani jsme se nenadáli (ačkoliv si 

nedovedu představit, jak by se to provedlo, 

to nenadání) a už zase je tady jaro se vším 
všudy. Letos bylo dokonce tak nezdvořilé, 
že ani nezaklepalo na dveře, jak by se na 
takové slušné jaro slušelo. Neslušně sem 
vtrhlo i se všemi slušivými barvami a 
zvuky. Slušnej výkon na to, že jsem teprve 

začal psát. Ale dál. Takže je tady a nedá 
se s tím už vůbec nic dělat. Vlastně dá. 
Můžete si kupříkladu přečíst dnešní článek, 
který pojednává o tom, co se stalo ještě 
v zimě. A jako obvykle se můžete 
spolehnout, že to bude stát za to. 

Nejprve trocha historie, která je nutná 
k porozumění a pochopení článku a navíc 
vám trocha vzdělání rozhodně neuškodí. 
Tak abyste věděli, člověk vkročil na Měsíc 
poprvé zhruba v minulém století a byl to 
Luis Armstrong a jeho kapela, která čekala 
na oběžné dráze. Teda….no, nebudeme to 
zbytečně rozebírat, to si může každý zjistit 
sám a pro náš příběh to není zas až tak 
podstatné. Co je podstatnější, že od té 
doby tam už letěl leckdo a teď se tam 
chystá i nějaký Číňan. Ale předběhli jsme 
ho! Minulý měsíc totiž na Měsíci stanul 

český 
vytrvalostní 

plavec, který 
byl na cestě 
už 2 roky. 

Nyní 
konečně 

dorazil ke 
svému cíli, 
jak můžete 
vidět na 
fotce, kde 
vítězně kyne 

obyvatelům 
Země. 

Fotografii 
pořídil ruský 
pes cvičený 
pro focení 
ve vesmíru. 

Po celou 
dobu plavby s rekordmanem letěl 
doprovodný člun s potravinami a kyslíkem. 
V rozhovoru s kosmonauty vesmírné 
stanice Spacelab, kolem které proplouval, 
se přeborník zmínil, že zkušenosti načerpal 
při překonávání Lamanšského kanálu, 



vzdálenost je to prý skoro srovnatelná. Na 
otázku, jestli měl cestou problémy 
s dýcháním (plaval totiž bez skafandru), 
odvětil, že při cestě přes La Manche 
s sebou taky neměl potápěčskou výstroj a 
zvládnul to. Nezbývá tedy než 
pogratulovat, což bude ale možné až po 
jeho návratu zpět na zem. Návrat je 
plánován za 2 roky. 

JAEBSCTDLEI TFO NGEHVIÍJTKE, 
TLAMK TNOOHPLQE JRE 
DSVTOUUVSWTXÉ TYÝZPAKBO. 
BMF UP WZ VSDJUF WJUF 
TAKÍŘ MÍSUMEN ĚNTSALV OT MÁV 
EŽKAT  

 
Řešení:  
1. havran, červenka, pštros, datel, 

straka, tukan, strakapoud, kohout, 
houser 

Fotonátor  
 

LLuuššttěěnnkkyy  2. obočí, uši, pihy, pusa, cíp plenky, 
stín, úchyt špendlíku, kydanec 

 3. Jestli to nevíte, tak tohle je dvousté 
Týpko. Ale to vy určitě víte. Takže 
vám to vlastně nemusím říkat. 

1. Najdi ve větách ptáky: 
a) Stuha vranému koni velmi sluší. 

 b) Je červen, Karkulku sežral vlk. 
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  BBooddoovváánníí  
DRUŽINY 
1 Orlíci  89 
 Delfíni  89 
2 Kamzíci  83 
3 Tygři  60 
4 Mustangové  37 
5 Beatrix  26 

c) Pšt, rosnička spí. 
d) Škoda telefonu, byl docela nový. 
e) Kostra Karel hledá svoji nohu. 
f) Antuka na botách mi nevadí. 
g) Nepřátelé na nás zostra kapou džus. 
h) Na koho u telefonní budka čekáš? 
ch) Tuhle ceduli nohou servu ze stěny. 
 

2. Najdi 8 rozdílů 

3. Šifry: 



JEDNOTLIVCI 
1 Ikarus (OR) 245
2 Cvalda (KA) 218
3 Anežka (DE) 204
4 Jana (DE) 201
5 Helmut (TY) 187
6 Jake (KA) 162
7 Berenika (OR) 139
8 Gizela (OR) 138

9 Zajíc (TY) 126
10Beatrix (BX) 122
11Taška (MU) 121
12Mikrob (DE) 111
13Eidam (KA) 110
14Cilbín (KA) 86
15Jakub (OR) 80
16Stardog (KA) 32
17Mišus (MU) 28
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PPoozznneejj  PPrraahhuu  66  
Tak se mi do rukou dostal unikátní soubor starých pohlednic Prahy 6. A hnedle 

mne napadlo, že zajisté oceníte možnost si zasoutěžit. Tentokrát to je soutěž pro Vás, 
ale i Vaše rodiče, ale také pro vedoucí a instruktory. V každém Týpku vyjde jedna, či 
dvě pohlednice. Ten kdo pozná místo, má šanci odpověď poslat na e-mail 
info@kocovnici.cz. Na Ohni bude vyhodnocení. Pro začátek dávám něco 
jednoduchého. Toto místo se moc nezměnilo, jen ty kostky jsou nahrazeny asfaltem.  

Kosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


