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ÚÚvvooddnnííččeekk  
 

Tak jsme se 
všichni zase sešli 
nad Týpkem po 
plánované 
prázdninové 
výluce. Podzim 
v plném proudu, 
listí žloutne.  

Na letošních 
schůzkách se tu a 
tam budeme 
věnovat i méně 
tradičních 
aktivitám, než jste 
byli zvyklí. Můžete 
se těšit například 
na orientační běh, 
průzkum rybniční 
žouželi nebo 
výrobu vlastního 
táborového 
zpěvníčku. Hned 
v říjnu nás čeká 
návštěva veletrhu 
her a hlavolamů.  

Naopak na výletech můžete očekávat 
veskrze tradiční události, nemine vás 
vánoční besídka, noční pochod či hra po 
Praze. 

Bužu a Morče 

TTáábboorr  22001100  
 

Tábor se uskutečnil v termínu 
2. - 31.7.2010 u obce Záblatí u Prachatic. 
Celotáborová hra byla Duna. 

/Tento článek je pahýl. Pomožte Týpku 
tím že jej napíšete!/ 

wikiredakce Týpka 

BBrrddyy  
 

Na jízdenku do 
Brd pro pět osob 
nás  ve skutečnosti 
cestovalo 6. Martin, 
Matyáš, Helmut, já, 
na Smíchov taky 
Martinův tatínek a 
ze Smíchova Bužu. 
Do Brd bylo daleko 
a hlavně přestup byl 
únavný, ale 
s pomocí utopenců 
a palců na stole 
jsme ho zvládli. 

V Brdském 
podhůří jsme 
vystoupili až za tmy 
a zakotvili jsme 
v nedalekém lese. 
Na noc se 
rozjasnilo, aby byla 
zima. Ani jsme 
nestavěli pařeniště, 
což se osvědčilo, za 

celou noc nespadla ani kapka.  
Ráno nás čekala snídaně a potom 

ukrutný kopec na hřeben Brd. Byl tak 
dlouhý, že nám stačil na naučení skoro 
celé morseovkové abecedy. Vynechali 
jsme snad jen Q a W. Nahoře kluci našli 
poklad a  pak jsme hráli s reklamním 
míčkem na třetího, čtvrtého a nakonec 
snad i na pátého. 

Došli jsme až k bývalém vojenskému 
prostoru. Místo nahlédnutí do dříve 
zakázaného prostoru jsme se ovšem 
dočkali jen zamčených vrat a solární 
elektrárny ve výstavbě. A taky vrátného, 
který nám ochotně přispěchal sdělit, že nás 
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dovnitř nepustí. Tak jsme vyndali oběd a 
aspoň se mu tam před vraty najedli.  

V sobotu se konal též jednodenňák do 
Brd, kterého se pod Hobím vedením 
zúčastnilo několik myší a zubrů. Záměrem 
jednodenní a třídenní výpravy bylo se na 
hřebeni Brd setkat a většinu dne pak strávit 
společně. Tento záměr bohužel poněkud 
nevyšel, takže nakonec jsme v čase oběda 
my třídenňáci jen vyslali Helmuta, který od 

sobotní výpravy převzal myšačky. Ty 
zůstávaly na výletě až do neděle. Ostatní 
jednodenňáci odklusali na vlak zpátky do 
Prahy.  

Hřeben brd jsme překonali a nabrali 
směr na Dobříš. Cestou jsme narazili na 
prostorný altán jako stvořený pro přespání 
a opodál pro nás již bylo připraveno 
ohniště.  Nanosili jsme dříví a uvařili 
večeře. Myslím, že lečo v konzervě jsem si 
na výlet vzala naposledy. A potom spát, 
v altánu bylo dost místa pro všechny. 

V neděli jsme vyšli z lesů do Dobříše a 
navštívili tam cukrárnu. A po cukrárně 
nádraží. Čas nadcházející do odjezdu 
vlaku pomohla zkrátit schovávačka. Potom 
přijel vlak motorák a odvezl nás až do 

Prahy. A to je konec příběhu. 
Morče 

KKlloonnddaajjkk  
 

Cílem nedávno proběhnuvšího výletu 
by bývalá raketová základná zvaná 
Klondajk. Protože však Armáda ČR jakožto 
majitel areál zřejmě pronajala nějakému 
soukromníkovi, který se zde rozhodl 
postavit ohromnou solární elektrárnu o 

výkonu okolo 20MW 
(zdá se to málo, ale 
stačilo by to na 
zásobování deseti 
Záblatí) takže prostor 
byl hlídán a nebyla nám 
umožněna prohlídka. 
Tak se aspoň takto 
s vámi chci podělit o to, 
co se tam v tom 
tajemném kusu lesa 
nachází. 

Výstavba 
vojenského újezduč. 
5180započala v roce 
1981 pod krycím 
názvem „Akce Stožec“. 
Dostaven byl v roce 
1985 a od 1.4. aktivně 

využíván jako Základna Protiletadlové 
raketové skupiny Vega Dobříš. Cílem 
základny byla primárně protiletadlová 
obrana státu a především Prahy. Za tímto 
účelem zde byly nasazeny 17., 18. a 19. 
Protiletadlový raketový oddíl. Celému tomu 
cirkusu velel mjr. Ján Gosiar a dohlížel zde 
na 160 důstojníků a 370 poddůstojníků. 
Výzbroj této základny spočívala ve třech 
na sobě nezávislých protiletadlových 
raketových kompletech S-200 VEGA. 
Kompletem rozumějme, že každý oddíl měl 
vlastní radiotechnickou baterii, která 
zahrnovala několik druhů radiolokátorů, 
radiovýškoměrů a přehledových radarů. 
Které (všechny mobilní tj. přidělané na 
náklaďáku) spočívaly na jakýchsi mostech, 
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ale protože nikam nevedou, tak asi lépe 
řečeno, rampách. To jsou železobetonové 
konstrukce o rozměrech 30x60 metrů a 
výškou přečuhující okolní stromy. Ale coby 

to bylo za raketovou základnu bez raket, 
takže opět každý oddíl disponoval 18 
Protiletadlovými řízenými střelami 5V28 
s doletem okolo 300km a dosahem 
40 000m do výšky. V případě potřeb bylo 
možné hlavice na těchto raketách vyměnit 
za jaderné hlavice o síle 25kt – skoro 
dvakrát víc než byla bomba v Hirošimě, a 
dokonce se spekuluje, že během krize 
v druhé polovině 80. letech zde opravdu 
byly umístěny! Ale nakonec to dobře 
dopadlo, základna nebyla za celých 20 let 
naostro nikdy použita a na podzim roku 
2001 opuštěna. Tak to byla trocha naší 
velmi nedávné historie a nezbývá než si 
jen přát, aby podobné základny už nebyly 
nikdy potřeba. Brdům zdar! Pohov! 
Rozchod. 

Plk. Helut 

LLuuššttěěnnkkyy  
 

Ahoj, zdravím v novém roce staré  
luštěnky a lušťáky, ale i nové příznivce této 
rubriky. Takže co tu máme dnes: první 

v pořadí je zapeklitá hádanka se sličnou 
slečnou Monikou a jejími rozmary. Druhý je 
hlavolam, ke kterému je potřeba tužka a 
třetí je strhující detektivní příběh, který je 

ovšem soutěžní. Takže kdo 
rozluští záhadu, může dát 
svoji odpověď do bedničky 
Bé, a když  bude správná, 
sladká odměna ho nemine. 
Abyste měli i motivaci, tak 
za tento příběh budou 
pěkné barevné, uvnitř 
čokoládové… už snad 
každý ví, co to bude. Příběh 
je velmi jednoduchý a přijde 
na něj určitě každý. Takže 
sejde-li  se odpovědí více, 
vylosuji šťastného výherce. 
Pokud mě potkáte, můžete 
mi i odpověď říci zařadím 
vás do slosování. Neváhejte 
a pusťte se do toho. 

1) Slečna Monika  má ráda kněze a ne 
válečníky, má ráda čtení a ne psaní, raději 
sedí než jásá.Má raději vzdělané nebo 
učené lidi? (Nápověda: Kdyby si snad 
někdo nevěděl rady, tak můžu říct, že by 
se neměl zaměřovat na význam slov.) 

 
2) Máte devět bod ů, dokážete je spojit 

čtyřmi rovnými čarami tak, abyste nezvedli 
tužku z papíru? 

Odpovědi  najdete na zadní straně 
obalu. 

 
3) Lupi č v Klenotnictví  - soutěžní 
Klenotník si přidržoval obklad na 

pravém spánku a popisoval inspektorovi 
přepadení, jehož se stal před hodinou 
obětí: „Zákazník vůbec nevypadal 
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podezřele. Byl to dobře oblečený muž, 
s brýlemi a hůlkou. Chtěl si prohlédnout 
prsteny. Řekl, že má zájem o nějaký prsten 
s drahým kamenem. Vyndal jsem tedy na 
pult několik krabiček s prsteny a zákazník 
si je začal prohlížet. Najednou se v jeho 
levé ruce objevil revolver. Natáhl ruku 
s revolverem a ústí hlavně mi opřel o prsa. 
Poručil mi, abych se nehýbal, druhou rukou 
mávl hůlkou a ze strany mě udeřil do 
spánku. Upadl jsem za pult a byl jsem 
v bezvědomí. Když sem se po chvíli 
probral, byl už pryč a prsteny taky.“ 

„Byli pojištěné?“ ptal se inspektor. 
„Samozřejmě. Jestli se nenajdou 

pojišťovna mi škodu nahradí.“ 
„Pochybuji,“ prohlásil inspektor. „Mám 

dojem, že jste si celou historku vymyslel, 
abyste dostal od pojišťovny náhradu za 
klenoty, které jste někam ukryl. Vaše 
vyprávění nebylo příliš přesvědčivé“ 

Co vedlo inspektora k tomuto závěru? 
Řekni bedničce Béé. 

Jana  

DDoopprraavváácckkéé  ookkéénnkkoo  
 

Vážení přátelé dopravy, tak vás tu po 
prázdninách zase vítám. Od mého 
posledního příspěvku projelo mnoho 
tramvají přes Vltavu tam i zpět, i když to 
některým díky výlukovému létu dělalo 
trošku potíže. V době psaní těchto řádek 
probíhá poslední 7. etapa-výluka trati mezi 
Morání a Albertovem, kolem botanické 
zahrady. Kdo ke konci prázdnin nezasvětil 
minimálně 2 dny ježdění po Praze, aby 
viděl všechny novinky, tomu nyní ušetřím 
práci a letmo představím, co všechno se 
událo. Na Hradčanské zmizel kráter a 
vypadá to tam po nějaké době konečně 
zase jako na Zemi, vrátily se sem i 
tramvaje a během září už je možné se přes 
Hradčanskou dostat do Dejvic po kolejích. 
Na Petřiny se přímo z Hradčanské 
dostanete od října, po dokončení 
provizorní podoby křižovatky Prašný most. 

Ve vestibulu metra byla instalována 
poměrně zdařilá odjezdová tabule 
povrchové dopravy-to abyste věděli, jestli 
máte do schodů přidat, nebo to můžete 
nechat ujet. Na zastávky byl instalová n 
nový typ označníku, jež by po odladění měl 
ukazovat směry a odjezdy linek. Začalo se 
mu pro jeho design přezdívat Mastodont, 
což se mi nelíbí, Mamuta už jsem ochoten 
připustit. Na design si nestěžuji (foto), 
funkce ověří provoz. Ve Spálené a Národní 
ulici byly vyměněny podmáčené a shnilé 
panely za rozkošný asfaltík, na žulové 
kostičky zbyly penízky jen ve Spálené, u 
obchodního domu „My Máj“. 

 
Kompletně (od Přemka) byla 

rekonstruována Myslíkova ulice (ta co 
spojuje prostor Lazarské a nábřeží u 
galerie Mánes), ale byla to bohužel 
rekonstrukce spíše politická, než praktická-
je to nové, ale k lepšímu se změnilo 
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pramálo. Kdo by si chtěl počíst, doporučuji 
blog(y) „kolegy“ Martina Šubrta 
(http://subrt.blog.idnes.cz/), s jehož názory 
se ztotožňuji. 

 
Dále na Sídliště Řepy se již například Bužu 
a ostatní dostanou od konce září rychleji a 
kulturněji po kompletní, i když úsporné, 
rekonstrukci trati z Anděla po Plzeňské, 
s použitím již zmiňovaných železničních 
kolejnic a na zastávkách s instalací 
digitálních označníků. Věřme, že se šetřilo 
na správných místech a náročná akce 
nevyplodí shnilé ovoce. Co se 
zprovozňování vozu 15T týče, stále se 
zkouší a koumá, a jen se bojíme, aby po 
úspěšném splnění úkolů „úředního šimla“ 
nebyl vůz na konci své životnosti. Opět 
připomenu, že tramvaj Škoda 15T „For 
City“ je:  

Ta nová červeno-černá? Jééžiš, ta co 
bude mít vevnitř dřevěný sedačky? Ta 
s chlupama? Co vypadá jako truhlík na 
kytky vzhůru nohama? UFO? Mazlík. Jak jí 

navrhoval Kotas? „For Country“? 
... No a pak je tady ještě to prodloužení 

provozu metra a návazných tramvajových 
a autobusových spojů víkendových nocí o 
hodinu. Nevím, kde se na to v kouzelném 
měšci vzali penízky, když loni v tomto čase 
se hrozilo stávkou a na jaře se z úsporných 
důvodů provoz metra měl o hodinu omezit. 
Zřejmě dobrej oddíl! Také nám tím vznikl 
v jízdních řádech sloupeček navíc a 
některé linky se nevejdou na jeden papír, 
tak si dejte pozor, je v tom libovej guláš, a 
na některých zastávkách stojí opodál ještě 
nástěnka s jízdními řády, jež se do svých 
běžných chlívků nevešly. Doufám, že 
podzimní vítr odvane nastalé podivnosti, 
po pražských kolejích bude svezení radost 
a na Opencard bude možné kromě 
parkování, slevy v posilovně, knihovně, 
kině, nákupním centru, v autoservisu pana 
Vomáčky, zorbingu v Himalájích, zdarma 
kelímku na kávu v automatu na letišti v 
Berlíně, bowlingu v Dolní Lhotě,….…..také 
plnohodnotně využívat MHD a PID. Děkuji 
za pozornost, ať vám podzim nadělí 
spoustu kaštanových zvířátek a Mazlíkovi 
zdar. 

Ikarus 

BBooddoovváánníí    
 

S novým školním rokem nové Týpko a 
s ním i nový bodovací tým a nová pravidla. 
Tak tedy co že to bude za novinky? Jednak 
to je nová plachta a s ní nová příležitost 
zlepšit si renomé a případně také získat 
nějakou zajímavou výhru v podobě 
outdoorového vybavení. V průběhu roku se 
pokusíme v tomto článečku zveřejnit ceny, 
abyste se měli na co těšit. To ale až příště. 
Tedy první změnou je, že za udělání či 
obnovení odborky je nově 20 bodů a to už 
se vyplatí... Samozřejmě platí, že tuto 
možnost můžete využít u jedné odborky 
jen jednou za rok (jeden rok odborku 
uděláte a dostanete body a potvrdit ji 
můžete až další školní rok).  
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Další důležitou novinkou je povinnost 
mít pařeniště na výlety ven. Jestli nevíte, 
které to přesně jsou, tak v následujícím 
roce to bude až Nočňák, výlet v květnu, 
Oheň, kdo na tyto výlety nebude mít 
pařeniště, ten jako by neměl žádné 
pomůcky a tedy ani body za ně. Co se týče 
krojů - platí Kočovnické tričko s výjimkou 
Ohně, podzimek a jarňáků (a také tábora, 
za ten ovšem nejsou body) kde je třeba mít 
na body kočovnickou košili v náležitém 
stavu.  

Další věc je míněna hlavně na vedoucí, 
nicméně, když o ní budete vědět i vy, tak 
můžete hlídat své vedoucí. Jde o to, že 
když některé družince odpadne schůzka z 
důvodu prázdnin ve škole, státních svátků 
a tak podobně, tak nejbližší další schůzku 
by měl vedoucí na bodovací tabulku 
napsat x2 (čti krát dva). Znamená to tzv. 
dvoubodovanou schůzku a všechny body 
se pak budou počítat dvakrát, abyste měli 
možnost dohnat družinku, která má 
schůzky dejme tomu ve středu - těm totiž 
odpadají asi jen výjimečně.  

Tak a kdo si tohle nepřečetl tak to 
nebude vědět a to má asi bohužel smůlu. 
Budete - li mít k něčemu připomínky či 
dotazy, obraťte se s nimi na výletě nebo 
schůzce nebo mailem na Anežku nebo 
Lídu a my to vyřešíme. 

Aža a Lída 

LLuuššttěěnnkkyy  ––  řřeeššeenníí  
 

1) Učené lidi. Monika nemá ráda slova 
s písmenem  „A“.   

2) 

 

 


