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ÚÚvvooddnnííččeekk  
 

Kufr, batoh a podobná zavazadla už 
jsou sice sbalená a 
vezou se taky ve 
vlaku, ale možná už 
teď je vám jasné, 
která nezbytná 
věcička zůstala ležet 
doma na stole 
připravená k zabalení. Brýle proti slunci? 
Lžíce? Kartáček na zuby? Papuče? Klec 
na hrocha? A není už to vlastně jedno? 
Teď se bez toho prostě nějakou dobu 
obejdeme. Hlavně že je Týpko a  svačina.  

 Morče 

ŽŽeelleezznnéé  hhoorrssttvvoo  
 

Velevážené publikum, 
není nad to se v parném konci května 

vydat na výlet. Například ten loňský do 
Heřmanova Městce mě tolik uchvátil, že 
ani tento do 
podobné lokality 
jsem si nemohl 
nechat ujít. A 
taky proto, že 
jsem ho s 
Bužem 
zpunktoval. Tak 
tedy: 

Poté, co mi 
bylo předáno 
maturitní 
vysvědčení a já 
nestihl řádný 
sraz, jsem se 
vydal po vlastní ose vlakem přes 

rozkopaný Kolín, Kutnou Horu hl. n., 
Církvice a Třebešice, s přestupem v 
Čáslavi do Třemošnice, kam zhruba před 
dvěma hodinami dorazil Bužu se dětmi. 
Krátkým telefonátem jsem obdržel nejasné 

informace a pak 
SMSkou i 
souřadnice lesa, ve 
kterém se zbytek 
skupinky nacházel. 
Vyběhl jsem krpálek 

z Třemošnice do obce Podhradí, pod 
hradem Lichnice. Udělal jsem jedno čestné 
kolečko vesnicí a pak kopřivovým 
příkopem a řepkovým polem vstříc lesu. 
Když mi v půlce pole docházely síly, Bužu 
mě telefonátem uklidnil, že „už jsem 
blízko“. Místa, kde spali jsem se nakonec 
dopracoval, ale „dobrý to nebylo“. Celou 
noc mě žrali mravenci a komáři a vůbec to 
byla veliká legrace. Ale děti spaly jak zabití 
a nějací komáři jim byli volní. 

Mareček si ani ráno nevšiml, že má 
opuchlou 

půlku 
obličeje od 

nějakého 
zvlášť 

vydatného 
„hmyzoně“. 

Po ránu 
někteří 

posnídali 
jogurt, 

někteří 
posnídali 

svůj oběd, 
protože si 
včera ve 

vlaku snědli snídani (nechtěl bych!). Když 
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jsme si sbalili a ve Starém Dvoře nabrali 
vodu, šli jsme do Podhradí 
ulovit kešku ve starém Žižkově 
dubu. Dále jsme nepohrdli 
občerstvením v podobě ruské 
zmrzliny a kofoly. Opodál, na 
hradě Lichnice, kam jsme 
posléze zamířili, bylo 
ďáábelský vedro a hradní paní, 
jež některé návštěvníky 
zkasírovala i dvakrát. Kromě 
vedra ale byla na hradě i další 
keška, pěkné výhledy a 
chladné sklepení s netopýry. U 
hovorné hradní paní si Dolar 
potěžkal snad vše, co mu 
přišlo do ruky (meče, dělové koule…) a 
ostatní si alespoň vyrazili minci (byla pro 
štěstí, ale za 20,-Kč). 

Vzhledem k vysokým teplotám byla 
zvolena varianta „brod“. Tedy došli jsme k 
nedalekému Lovětínskému rybníku, kde 
jsme si smočili nohy, odpočívali, přečkávali 
polední vedro, a kdo si nesežral k snídani 
oběd, mohl i poobědvat. Dolar vyrazil k 
místnímu bufáči shánět si něco k nedělní 
snídani (jejky, teď ho provařil…no to je mi 
líto:-D), protože onu snídani právě 
poobědval (nechtěl bych!). Přinesl si tři 
párky a dvoje polomáčenky, ale jedny 

„zařvaly“ již na kopci Krkanka, který jsme 

dobyli asi o dvě hodiny později. Při 
stoupání na Krkanku se nám naskytl pěkný 
pohled na panorama Železných hor s 
vápenkou Holcim v obci Prachovice. Na 
kopci jsme si příjemně odpočali, opět našli 
poklad a postoupili dále do obce 
Zbyslavec, kde jsme nabrali vodu, ale příliš 
jsme se zde nezdržovali, protože ze 
zaparkované Fabie na nás koukal velmi zle 
nějaký pán. 

Další metou nám byla obec Míčov, kde 
na místním hřišti připravovali na Den dětí 
nějaký večírek a všude tam něco grilovali. 
My jsme radši, vzhledem k blížící se 

oblačnosti, zamířili do lesa 
vyhledávat místo na spaní. To 
se podařilo až po delší době, 
protože celý les byl 
zabahněný a rozježděný od 
lesáků. Večeři jsme nakonec 
měli dohromady (těstoviny se 
vším možným), takže se 
najedli i ti, kteří se jinak za 
výlet už moc nenajedli (Eda 
nezůstal pozadu za Dolarem a 
v poledne si sežral nedělní 
snídani). Blížící se bouřka nás 
zahnala spát. V noci nespadla 
ani kapka, ale zato bylo opět 
ďáábelský vedro. 
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Ráno ti, kdož měli co posnídat, 
posnídali (nechtěl bych mít ráno hlad…fakt 
nechtěl!) a pak jsme přes Vyžice zamířili 
na Heřmanův Městec s odpočinkem u 
kempu Konopáč. Na rozdíl od loňska zde 
nebyli žádní „metaláci“ a je to docela 
příjemné místo. V Heřmanově Městci jsme 
se na chvíli usadili na dětském hřišti a ti, co 
měli co poobědvat, poobědvali. Pozor, Eda 
překvapil nesežraným pomazánkovým 
máslem. Dolara místo jídla nasytilo to, že 
si vodu k pití vylil do pískoviště a do flašky 
si nasypal písek. Ostatně v takovém vedru 
bych stejně nechtěl mít k obědu jen kousky 
suchého chleba, fakt ne. Ještěže se za 
rohem skrývala večerka, kde jsme si 
zakoupili barevné limonády a zmrzlinu. Pak 
jsme se přesunuli na nádraží, kde se ve 
zbývajícím čase hrálo sto-tři-stop. 

Za nějaký čas (v patnáct hodin a 
čtrnáct minut) přijel motorový vůz řady 810 
(vybavený specifickým způsobem 
odbavování), jímž jsme přes zastávky 
Jeníkovice @, Veselí u Přelouče @, 
Choltice a Valy u Přelouče zastávka @ 
dojeli do stanice Přelouč, kde jsme za pár 
okamžiků nalezli do R 704 „Salám“ a ten 
nás bez většího zpoždění dovezl domů do 
Prahy. 

A teď přichází čas, vyhodnotit výlet 
větou: "Ale dobrý to bylo". A ještě navíc je 
to pravda 

Ikarus 

FFoottookkoouutteekk  
 

Dostihová sezóna je v plném proudu, a 
proto jsme pro vás připravili pár aktualit 
právě z této oblasti. Tipuji, že většina z vás 
se v dostizích asi příliš nevyzná, takže 
jsme vybrali spíše takové zajímavosti a 
rekordy. 

Titul nejšílenějšího jezdce drží již 
několik sezón po sobě výstřední žokej 
Bužimír Busch na svém koni Skokanovi 
(obr. 1). Zatím ani jeden závod se jim 
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nepodařilo dojet do cíle, na což má 
největší vliv zejména fakt, že Skokan je 
původně rodeový kůň. Na nové prostředí si 
zatím příliš nezvykl, a tak se snaží za 
každou cenu jezdce shodit. Nicméně ani 
žokej Bužimír dost možná princip závodů 
nepochopil, a tak si zběsilé řádění po 
závodišti vcelku užívá. K jeho cti je třeba 
dodat, že se zatím pokaždé udržel na koni 
až do konce závodu, a to i tehdy, kdy kůň 
opakovaně proběhl pokladnami a pokaždé 
u turniketů zakopl. 

Pravým opakem je bezpochyby kůň 
Svižník se svým žokejem sirem Edwardem 
Costnerem (obr. 2). Fotka, kterou zde 
vidíte, je naprostým unikátem, neboť je to 
jediný snímek, na kterém jsou zachyceni 
žokej se svým koněm během závodu. 
Většinou totiž absolvují okruh tak rychle, že 
fotografové ani nestihnou zmáčknout 
spoušť. Výjimka nastala kromě této fotky 
pouze jednou, to ovšem nebyli žokej 
s koněm ještě příliš secvičení a kůň jezdce 
mírně předběhl. I na tomto snímku je vidět, 
jakou rychlost již nabírají. Foto bylo 
pořízeno v okamžiku startu a od té doby je 
zatím nikdo neviděl. 

Marcel 

CCoo  ssee  dděějjee  nnaa  kkoolleejjíícchh  
 

Pozor, dnes jen krátce, ale o to 
důležitěji! Po pražských kolejích se v 
posledních dnech prohání vůz s 
evidenčním číslem 7198 se svým kolegou. 
Je vypravován z vozovny Žižkov, nejčastěji 
na linky 16 a 1. Již při prvním pohledu na 
něj (viz foto) je jasné, že s ním něco není v 
pořádku. Takový výraz jako má tento vůz, 
nemá ani leckterý jiný po dvanáctihodinové  
směně. Lidově řečeno, jezdí nám na 
linkách „ďáábelsky sťatej“. Každému se 
někdy v provozu nemusí dařit, ale uchýlit 
se k omamným látkám, jak to evidentně 
dělá tento vůz, je krajně nebezpečné. 
Vždyť na svých cestách může pod jejich 

vlivem svévolně přehazovat výhybky jiným 
kolegyním – tramvajím, nedodržovat jízdní 
řád či nedodržovat svojí trasu. A ještě to 
celé drze maskuje za celovozovou reklamu 
na divadlo Minor. Takže si na tento vůz a 
pochybné stíny pohybující se okolo 
Žižkovské vozovny a nabízející „šampónek 
z dovozu“, dávejte pozor. 

Kolejím zdar a užijte si tábor. 
Ikarus  

OOddbboorrkkyy  
 

Další školní rok už je za námi a 
můžeme si naplno užívat prázdniny. A ty 
nejlepší samozřejmě začínají táborem! 
Doufám, že vám bude cesta vesele ubíhat 
a že se těšíte! Snad se nemýlím, když 
napíšu, že všechny odborky jsem už 
popsala, tudíž byste je měli mít všechny 
pěkně pohromadě a určitě si je vzít na 
tábor, abyste měli vlastní a mohli do nich 

kdykoliv nakouknout! Na táboře je opravdu 
velká šance udělat si hodně odborek, 
například Sportovce, který se přes rok moc 
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nekoná, nebo taky Kuchaře, kterého 
můžete splnit na výletě. Ohňaře můžete 
zkusit při rozdělávání kecáčku. Tábor je 
taková vůbec nejvhodnější doba na 
odborky, tak neváhejte a zkoušejte! A ještě 
mám jednu dobrou zprávu na závěr. Na 
táboře by měly být odznáčky 
nejžádanějších odborek, a to Ohňař a 
Uzlař. Takže kdo je má splněné a ještě se 
jimi nemůže pyšnit na kroji, ať se o ně 
přihlásí a dostane je. Jinak by tam měly být 
i další odznáčky. Takže pokud vám nějaké 
chybí, máte šanci si je doplnit. Přeji vám 
hodně úspěchů s plněním odborek! 

Gizela 

LLuuššttěěnnkkyy  
 

Zdravím všechny táborníky, dnes tu pro 

vás mám něco na dlouhou cestu vlakem a 
výsledky z minula. Nejdříve začneme 
odměnami. Za správnou odpověď dostane 
odměnu Chrob, která odhalila, že malé 
kolečko se otočí 2,5 krát okolo většího. 
Chrobovi gratuluji a odměna se bude 
předávat s vydáním tohoto Týpka, tedy při 
odjezdu na tábor.  

Jako první tady máme bludiště, a to 
hned dvě. Jedno je průchoďák a v druhém 
musíte pomoci kostře najít její klobouček. 
Dále jsou zde dvě sirkové hádanky. U ryby 
máte přeložit 3 sirky tak, aby plavala na 
druhou stranu  a u domečku přeložte dvě 
sirky tak, aby vzniklo 11 čtverců. Na další 
krácení cesty tady máme omalovánku, to 
je ta věc s jazýčkem. Další úkol je 
spojovačka. Spojte jednou čarou čísla mezi 
sebou a vyjde Vám obrázek, jaký? To 
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neprozradím.   
Přeji mnoho úspěchů při luštění a na 

dočtenou v září. 
Zůza
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BBooddyy  ––  aa  jjee  vvyymmaalloovváánnoo  
 

Tak je konec roku a s ním konec 
bodování. Jak to dopadlo, to jste se mohli 
dozvědět na Ohni, kdo tam nebyl, nebo se 
chce ještě jednou pokochat výsledky, 
může se kouknout do tabulky. Sláva 
vítězům, čest poraženým! Zajímavé je, že 
první dvě místa od sebe dělí pouhé tři 
body, tedy méně než jedna odborka! Je 
vidět, že to letos bylo opravdu 
vyrovnané. 

Ale teď něco mnohem 
zajímavějšího: naše tradiční statistické 
údaje. Tak do toho. 

Napřed se podívejme se na první 
místa: kdyby se letos zúčastnil loni 
vítězící Helmut tak, jak jsme ho znali z 
minulého roku (to měl 366 bodů), 
předběhl by všechny a umístil by se 
tak opět na prvním místě, čímž by 
Máju a Edu posunul o místo níž a sebe 
samotného by vyřadil z první trojky. 
Naopak Mája i Eda své výkony z 
loňska překonali. 

Po loňském vzoru zavádíme 
takzvaný index dokonalosti: to znamená, 
kolik procent bodů z bodů Pana 

Dokonalého jste ukořistili. Vítězný Mája má 
nejvíce – 75 procent. Tedy ještě trochu 
přidat a bude (jako) Dokonalý. Co je 
zajímavé: zatímco loni byli více než 
polovičně dokonalí jen první tři, letos to je 
hned celá první osmice – až po Sáru. 
Výborně! 

Průměrný počet bodů jednotlivce je 
160. To je hned o 40 více než loni, zase 
výborně. 

Co družiny? Průměrná Myš letos 
ukořistila 197 bodů, Zubr 198 bodů, 
Kamzík 234 bodů, Křeček 101 a 
Lochneska 91 bodů. Zde by Kamzíci 
překonali vyrovnané Myši a Zubry, kteří je 
v bodování družin předběhli. 

Za celý rok jsme vybarvili 5793 
obdélníčků, což je o 1509 více než loni. To 
se možná nezdá moc, ale pokud by nám 
vybarvení jednoho obdélníčku trvalo 2 
sekundy a po každých 50 bodech bychom 
si dali pauzu na pět minut na výměnu 
pastelky, barvili bychom skoro 13 hodin. A 
to bez pauzy na oběd! Vy nám tedy 
dáváte. 

Stále si neumíte představit 5793 bodů? 
Tak poslouchejte: tyto body zabírají plochu 
405 centimetrů čtverečních. To je asi jako 

povrch 13 opravdu velkých mandarinek. To 
se nezdá tak moc, že? Ale představte si, 
že by se tyto body množili – každý rok by 
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se zdvojnásobil jejich počet. Tedy příští rok 
by jich bylo 11 946, další rok 23 892 a tak 
dále a dále. Do tří let by takto pěstované 
body zcela pokryly naši bodovací plachtu, 
a za deset let by jimi již byla obsazena celá 
klubovna. 
A to stále není vše! Během 33 let, tedy 
ještě dříve, než vám bude 50, letošní body 
pokryjí celou Prahu, v roce 2049 Českou 
republiku a kolem roku 2062 naše body 
pokryjí celou planetu Zemi! Takže bacha 
na to. 

 
Před prázdninovou pauzou se tímto 

loučí vaši bodovači. 
Vigo a Ajdam 

DRUŽINY   
1 Myšáci  212 
2 Zubři  206 
3 Kamzíci  100 
4 Křečci  91 
5 Lochnesky 82 
 

JEDNOTLIVCI   
 Pan Dokonalý 476 
1 Mája (MY) 355 
2 Eda (ZU) 352 
3 Helmut (KA) 333 
4 Téra (MY) 295 
5 Chrob (ZU) 246 
6 Míša (MY) 245 
7 Lída (KA) 244 
8 Sára (ZU) 242 
9 Káča (MY) 233 
10 Kristýna (ZU) 182 
11 Lukáš (KŘ) 152 
12 Honza (KŘ) 143 
 Tomáš (LO) 143 
14 Kačka (KŘ) 132 
15 Dolar (KA) 125 
16 Ondra (LO) 124 
17 Žalud (ZU) 123 
 Sebík (ZU) 123 
19 Jáchym (ZU) 120 
20 Damián (MY) 114 
21 Honza (LO) 107 
22 Nikolka (KŘ) 97 
23 Pavlík (LO) 94 
24 Vašek (LO) 75 
25 Honza (MY) 74 
26 Katka (KŘ) 72 
27 Marek (MY) 65 
28 Lenka (KŘ) 10 
29 David (LO) 6 


