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Myším Drápkem 
Zdarec holčiny, jak jste si mohli všimnout, trochu se zapomnělo na schůzky mimoš, 
které tímto opětně zavádíme. Bude to vždy třetí schůzka v měsíci, jak je už známo. 
Co se bude dít, je už víceméně vymyšleno, ale nejsem si jistá, jestli vám to chci 
takhle moc předem prozrazovat… hm… hm… asi né, jsem dneska nějak 
tajnůstkářská, nemějte mi to za zlé („škodolibý smích“).  
Chtěla bych vám ale ještě jednu důležitou věc: kronika – chybí mnoho zápisů, 
vinou ať mojí či vaší zapomnětlivosti. Bohužel u mnoho akcí nemám napsáno, kdo 
ji měl psát. Jedná se o Podzimky (středa, čtvrtek), vánoční, akademii a nácvik 
akademie. Takže čekám ohlasy, kdo si co vezme (snad nejsem moc naivní), 
pomůžete dobré věci a získáte nějaké ty bodíky. Také tu mám nějaké nenapsané, u 
kterých autory vím, takže můžu tvrdě vydírat. Začnu zatím jen u pouhého 
zveřejnění. Takže 11.2. – Janča, 4.2. – Káťa. Tak, jste tu černé na bílém a už se 
z toho nevykroutíte, chacha!!!  
Erm.. snad pro dnešek vše, mějte se.  
 
 
Úsměv na tento měsíc 
 
Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, přehrabuje se papíry na stole, když v 
tom někdo zaklepe na dveře.  
 

Ředitel chce udělat dojem, řekne moment, zvedne sluchátko, pak řekne dále, 
načež vstoupí borec v montérkách, ředitel přikryje dlani sluchátko a řekne mu 
moment, potom do sluchátka říká: - "Spolehnete se pane ministře, všechno je 
zařízené, kdyby byly nějaké problémy, tak zavolejte."  
 

Položí telefon a říká: - Vy byste potřeboval co?"  
 

A borec v klidu: - "Já jsem Vám přišel zapojit telefon." 
 
 
Moudro na tento měsíc 
 
"Člověk si může zvolit svůj Osud. Nikdy neupouštěj od svých snů. Sleduj znamení. 
Měj vždycky na paměti, co chceš. Člověk má vždycky podmínky k tomu, aby 
udělal to, o čem sní. Kdo prožívá svůj Osobní příběh, umí všechno, co potřebuje. 
Jenom jediné znemožňuje jeho sen: strach z neúspěchu" 
 

*** P. Coelho, Alchymista*** 
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Pikantnosti z Roverské Akce 
 
 
Újmy na zdraví: Ifka způsobila Sautovi a Maďarovi ego újmu,když jim vrazila pár 
facek a rázně tak zakročila proti výtržnostem páchaných na nebohém stropě;Janča se 
natolik vžila do Nezmarova klouzáníčka,až se přerazila o nastraženou kládu;Jáda musel 
udělit facičky Nezmarovi a Ifce,kteří sváděli sněhovou bitku; Janča se rozplácla jak 
široká tak dlouhá na ledě,když se pokusila předat roverům hořčici 
 
Zážitky z Aktivit:  Ani Maďarovi se nepodařilo zapantomimovat Pražskou 
plynárenskou; Nezmar měl největší štěstí na předvedení slovíček-WC čistič a únik 
plynu-obojí však bravurně dokázal předvést ☺; Maďar se marně škrtil a ukazoval na 
Káťu,když měl předvést astmatický záchvat,avšak u Tkaničky to téměř vypadalo na 
skutečný záchvat,když předváděl jakési slovíčko a ostatní ho nebyli schopni uhodnout;  
 
Nevšední zážitky: Kamza byl zvolen holkami a Maďarem hasa-no-wanou(holky drží 
při sobě,že Maďare? ☺  ) ,protože sázel na každého jeden útěr za druhým; Ifka nosí tři 
páry rukavic na rukou a bere je,kde se dá; Saut zaujal roli řepy,když se ho Káťa,za ní 
Ifka,za Ifkou Janča,za Jančou Luisa snažily odtrhnout od Jády,který se svými pažemi 
pevně držel kmene stromu; Maďar nám definoval kreténa-člověk,který má problémy s 
páteří; Káťa,Ifka a Maďar se pokouší ve vlaku o konverzaci v angličtině;Tkanička 
skočil šipku do sněhu,nečekal však,že se zaboří tak hluboko a na povrchu mu zůstaly 
vidět pouze nohy; Z Maďara se stává Tarzan 
 
Zdolaná místa: Bystřice pod Pernštejnem,Chlebské 
 
Hlášky:  Jáda omámen čpavkovým plynem: „Proč neserou konvalinky???“ 
 Rozjančená Janča: „Klucííííí,hořčicéééé!...KŘACH…(Janča ležící na zemi 
 s hořčičí na bundě se netváři už tak vesele) 
 Jáda se ptá stokrát každého: „Nedáš si chleba?“ 
 Kamza se zeptá jednou té pravé osoby: „Jardo,dáš si chleba?“ 
 Maďarovo anglické citoslovce: „Puf!“  
 Odsouzený Methan při mafii: „Nééé,já si chtěl jenom zahrát!“ 
 Jáda se snaží uklidnit Nezmara a Ifku:"Voděradská,nechte se!!!" 
 Slepý Kamza na bystrozrakého Sauta: "Saute,nečum."  
 
      Ifka & Káťa@ 
 
P.S. Který nevšední zážitek je pouze fikcí?  
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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
BŘEZEN 06 

1.3. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00, vede Myška 
4.3. 217. výprava s Elízou - sraz:  8.40 na Smichovskem vlakovem nadrazi 
 navrat: 17.30 na autobusove nadrazi na Zlicin 
 s sebou: kolem 100 kc, teple obleceni!!!, jidlo , piti, veci na 1 den,... 
5. 3. TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH PRŮCHODŮ – Lišákova hra po Praze, viz 
samostatný článek kdesi v tomto čísle  
8.3. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Dešťa 
15.3. Deskové hry, aneb znovuobjevení lehce pozapomenutých „schůzek mimo“,  

aneb každá třetí schůzku v měsíci se spešl programem připravovaným  
vedoucouvstvem. Tentokrát se můžete těšit na deskové hry všeho druhu  
(také podle toho, co kdo přinese), Taškent, družiny 16-18h, Světlušky  
16-17:30, vede Elíza 

22.3. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Čapulka 
25.3. 218. výprava s Čapulkou  
29. 3.  Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myš 
5.4. Oddílovka, pro všechny 16:00 – 18:00 v 7Domkách, vede Dešťa 
8.4. 219. výprava - GURMÁNSKÉ HODY – bližší informace opět jako  
samostatný článek 
 
Hádankář 
Jelikož redakce zaznamenala různé pokusy o vyřešení, tak pro ty neúspěšné 
řekneme správné řešení: 
1) Měsíc  
2) Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72 nohou ; 14+8=22 hlav 
3) Třetí muž je holohlavý, nebo má koupací čepici ☺.  
4) Jezdec na koni.  
5) Přesně polovina zaroste za 29 dní. Proč? Každý následující den je na rybníku 
dvojnásobné množství leknínů. 
Kompletní správné řešení dodala jen Čapulka, čímž si vysloužila sladkou odměnu, ale 
oceňujeme i snahu Šneka a Opice, kteří sice dodali jen dvě nebo tři řešení, ale i tak 
chválíme a možná bude i sladkost... 
 

A teď hádanka nová: Zločinec byl odsouzen k trestu smrti. Smí vyslovit jeden výrok. 
Pokud bude pravdivý, kat jej utopí, když bude nepravdivý, kat ho pověsí. Jaký výrok by 
měl vyslovit, aby vyvázl živý? – Opět čeká sladká osměna...
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GURMÁNSKÉ HODY 8.4.06 
… něco přichází hm.. čmuch čmuch… je to ve vzduchu… takové nedefinovatelné cosi… 
cítíte to taky? … hm…. že by….  jaro? Ale to by znamenalo, že přichází ten správný čas! 
Tudíž:  
Dovoluji si jménem celé odborné komise pozvat všechny maminky, tatínky, bratry, sestry, 
tetičky, švagry, domácí zvěř i jiné spřízněné duše na tuto tradiční výpravu a k účasti v této 
velice prestižní soutěži ve vaření. Aby nedošlo k nedorozumění, zveřejním zde nejsvatější 
nejtradičnější a nejzávaznější pravidla zůstávají stejná „už od nepaměti“.  
• této kuchařské soutěže se mohou zúčastnit maximálně čtyřčlenné týmy a soutěží se ve 
dvou kategoriích: 1. rodinné týmy (rodiče s dětmi), 2. kategorie děti 
• vaří se na ohni v lese, hodnotí se zejména chuť, vzhled, originalita, náročnost, servis všech 
chodů (předkrm, hlavní jídlo, zákusek, nápoj) a celkový dojem. Odborná komise hodnotí 
jednu porci, kterou pouze ochutná. Není přípustné přivézt z domova připravené polotovary.  
• jakékoli pokusy o otrávení poroty budou tvrdě trestány!!!!  
• jakékoli pokusy o uplácení poroty (nejsou zas tak úplně zakázány, nicméně) umístění 
(nejspíš) vůbec neovlivní a taktéž budou tvrdě trestány!!!!!! 
 
Organizační záležitosti typu sraz, návrat… budou ohlášeny v dostatečném termínu 
povolanou osobou až budou známy budoucí události v pohybu těles časoprostorem.  
 
Přeji mnoho úspěchů a příjemných zážitků 
   … za odbornou komisi slečna Myška Chroustalková 
 
 

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH PRŮCHODŮ 
Hra po Praze 5.3. (Lišák) 
Je to už několik let, co zmizely tajné cesty pražských poutníků, kteří procházeli 
STARÝM MĚSTEM PRAŽSKÝM nepozorováni - mimo náměstí, ulice i první bulváry 
položené na troskách zbořeného ghetta. Míjeli je snad jenom příčně, aby se na protějším 
chodníku znovu skryli v temných chodbách domů, mezi rozdrobenými dvorky a po 
chvíli vystoupili v docela jiném koutě 
svého města.Zmizely opravdu všechny? 
Sraz: 9:00 v Taškentu 
S sebou: povinné věci na jednodenní 
výpravu, plán Prahy, 50 Kč, svačinu, 
lístky na MHD nebo tramvajenku  
Návrat: cca v 16:00 
Dopoledne proběhne hra po Praze – 
Tajemství pražských průchodů, po 
poledni se ještě mrkneme na nějaká 
zajímavá místa Pražského hradu. 
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PLÁN AKCÍ NA BŘEZEN 2006  
4.3. družinové výpravy: 
 Rysi jedou do Prokopského údolí. Sraz v 8:30 v Taškentu. 
 Káňata 
5.3. Hra po Praze – „Tajemství pražských průchodů“ 

viz samostatný článek 
9.3. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
16.3. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
23.3. družinovky    -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
 - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
25.3. - 132. výprava – Kuličkiáda 

Sraz v 8:12 na Vršovickém nádraží 
Návrat v 17: 25 tamtéž 
S sebou: věci na vícedenní výpravu, kuličky. 

26.3. – Brigáda v klubovně 
 Sraz v 9:00 v klubovně v Sedmidomkách, konec kolem půl druhé. 
 S sebou především všechny možné nástroje na zahradu (krumpáče, 

rýče,...)Brigáda je pro vlčata dobrovolná. 
6.4. - oddílovka v Sedmidomkách – Vlčata 16.15-17.45 !!!, družiny 17.00-19.00, na 

oddílovku se chodí v oddílovém triku, nováčci v jednobarevném černém triku. 
8.4. – Gurmánské hody – viz samostatný článek 
 
 

VLČATA DOCHÁZKA 
pořadí   body vše víkendy 

1 Stopař 158 89% 100% 
2 Trojka 151 89% 100% 
3 Čtyřka 150 89% 100% 
4 Brejloun 140 89% 100% 
5 Říp 136 78% 100% 
6 Jedi 134 89% 100% 
7 Skřítek 120 89% 100% 
8 Rohlík 89 67% 0% 
9 Dominik 67 67% 0% 
10 Kuba 59 44% 50% 

Od 16.00 je každý čtvrtek v Sedmidomkách tzv. „ZATÁPĚNÍ“, kde si můžete plnit 
nováčkovskou, Stezku ptačích mužů, psát kroniku, vyrábět svou placku na nástěnku,  . . . 

BODY 
 

LEDEN - ÚNOR 

Ti co si zaslouží akci za odměnu 
(těch, kterých se to týká, jsou 
tučně zvýrazněni) o ni 
samozřejmě nepřijdou, ale 
veškeré informace jsou zatím 
tajné a vše se včas dozvíte od 
Nezmara 
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Luisa 9 9 13 9 9 15 9 10 13 8 6   110 100 10 
Deli 9 9 13 10 o 14 10 9 16 8   10 108 90 9 
Lotka 8 8 15 9 8 15 8 10 13 8     102 100 10 
Jana o 10 15 8 9 16 8 10 16 8     100 90 9 
Káťa 10 9 14 10 8 14 9 6 14 o     94 90 9 
Iva 10 o 15 10 9 16 9 8 o 7 4   88 80 8 
Kiki 8 10 11 9 6 n n 7 o n   30 81 60 6 
Mandel. 7 9 13 7 9 15 8 o o 8     76 80 8 
Motýl o 9 12 9 10 15 9 o o 10     74 70 7 
Kukla o 9 11 10 8 14 8 o o 8   2 70 70 7 
Zuzna 8 9 o 8 8 15 8 o o 8 4   68 70 7 
Áňa 9 8 o 8 10 15 9 o n 8     67 70 7 
Adéla n 10 o 10 9 n n 9 o 9   8 55 50 5 
Maru 9 o o 9 10 n 9 o o 9     46 50 5 
Žížala n 9 o 9 8 n n o o n     26 30 3 
Krtek n 9 o 9 8 n n o o n     26 30 3 
Žabka 10 10 n n n n n n n n     20 20 2 
Špageta n 8 n n n n n n n n n n 8 10 1 
Míša n n n n n n n n n n     0 0 0 

POŘADÍ   oddílové Družinové DOCHÁZKA 
v oddíle   body pořadí body vše víkendy 

1 Šnek 202 1.Rys 220 110% 100% 
2 Opice 198 2.Rys 193 110% 100% 
3 Housenka 189 1.Káně 182 100% 100% 
4 Hřebík 173 3.Rys 179 90% 100% 
5 Romeo 150 2.Káně 151 90% 50% 
6 Methan 143 1.rádce 149 70% 50% 
7 Tkanička 140 2.rádce 126 80% 50% 
8 Marek 128 4.Rys 130 80% 50% 
9 Merlin 111 5.Rys 114 70% 50% 
10 Skoba 86 3.Káně 70 60% 0% 
11 Fajr 65 4.Káně 51 40% 0% 
12 Boromir 20 5.Káně 35 20% 0% 
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Stránka plná humoru 
 
•V lese leze želvička na strom.Když vyleze nahoru rozhlídne se,skočí dolů,zaplácá pacičkama 
a rozplácne se jako placka.Želva to nevzdává a leze znovu.Pozoruje to párek ptáků a samička 
říká samečkovi:'neměli bychom jí konečně říct,že je adoptovaná?' 
 
•Po každém letu vyplňují piloti formulář, který se jmenuje Grip, neboli stránka. A tam 
napíšou všechny technické problémy a závady na letadle, které zpozorovali během letu, a 
které je potřeba opravit. A mechanici si to přečtou, a zjednají nápravu. A pak do formuláře 
napíšou, co a jak bylo opraveno. Mají zcela zvláštní humor. Letecká společnost Quantas 
vydala knihu, ve které nejlepší chuťovky zveřejnila. Je tam vždy zapsán problém a řešení. 
 

Problém: Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. 
Mechanik: Levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna. 
 

Problém: Zkušební let byl O.K., ale automatické přistávání bylo velice drsné. 
Mechanik: Automatické přistávání na tomto letadle není nainstalováno. 
 

Problém: Něco je uvolněno v pilotní kabině. 
Mechanik: Něco bylo utaženo v pilotní kabině. 
 

Problém: Mrtví brouci na předním skle. 
Mechanik: Byli objednáni živý brouci. 
 

Problém: Autopilot v poloze "držet výšku" nechá letadlo klesat 60m za minutu. 
Mechanik: Tento problém si nemohu předvést na zemi. 
 

Problém: Hlasitost DME je na neuvěřitelné síle. 
Mechanik: Hlasitost DME byla nastavena na uvěřitelnou sílu. 
 

Problém: Třecí zámky způsobují, že se škrtící páčka zastaví. 
Mechanik: Proto tam také jsou. 
 

Problém: Podezření na prasklé sklo. 
Mechanik: Podezření je správné. 
 

Problém: Motor číslo 3 chybí! 
Mechanik: Po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém křídle. 
 

Problém: Letadlo se za letu chová legračně. 
Mechanik: Letadlo bylo varováno, aby se polepšilo, a létalo vážně. 
 

Problém: Cílový radar pobroukává. 
Mechanik: Cílový radar byl přeprogramován přidáním písničkových textů. 
 

Problém: Myš v pilotní kabině. 
Mechanik: Byla namontována kočka. 
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 01/02 6.ROK 
Na úvod dnešního ohlédnutí za oddílovou historií, bych chtěl uvést opravu minulého 
dílu. Zajatcem při našem přepadu Caribáků nebyl Kent, ale Křeček. Kente díky za 
bleskové upozornění na našem webu. 
Skomírající počet členstva obou našich oddílu nás již delší dobu nenechává klidně spát. 
Vím, že je to věčný boj, ale 12 kluků na táboře je opravdu málo. Už s tím přeci musíme 
něco udělat. Dobrá, začneme brát i mladší nováčky než ze třetích tříd základní školy a 
vytvoříme z nich družinu Vlčat. Ještě se však o nás musí nějak dozvědět. Černobílé 
oxeroxované plakáty na nástěnkách základních škol většinou zapadnou v záplavě 
různých letáčků. „Kolik by tak stálo vytisknout asi 50 barevných plakátů a pár stovek 
menších letáčků,“ ptám se na táboře našeho dvorního grafika Mravence. 3000 Kč! Není 
to málo, ale snad to pomůže, plakát bude i pro Hesperii, takže náklady se rozdělí. 
Během srpna Mráva vytváří bombastický náborový plakát a dává ho vytisknout 
v profesionální tiskárně. Jsou zprávy, které vás ani při nejlepší vůli nenechají úplně 
v klidu. „Trochu jsme překročili budget, tiskárna chce 12000 Kč!!“ Znovu a znovu si 
čtu Mravencovu smsku. Mobilizujeme naši veškerou naspořenou hotovost a Kiwi 
plakáty vyzvedává. Jestli teď nikdo nepřijde, tak se tento nábor zařadí na čestné místo 
našich slavných finančních tahů. Naštěstí přichází přes 20 nováčků. Mezi nimi: 
Housenka, Romeo, Tkanička, Horal, Lukáš, Bloum, Slepýš, Raymi, Hrob, Pitsubishi, 
Křižák, Vlk, Hořčák. Nováčci jsou rozděleni do stávajících družin a nově vzniklých 
Vlčat. Čekají nás naprosto odlišné problémy než dříve. Co s takovou bandou prcků, 
mezi kterými leckteří ještě neumějí číst (Vlčata), nenapadne je nic jiného než si při 
první schůzce rozseknout hlavu na schodech u klubovny (Romeo) a nevynechají jedinou 
příležitost, aby se ve vlaku nebo autobuse servali jako koně (všichni)? Na pomoc zveme 
odborníka na slovo vzatého. Bývalý člen, učitel, autor knihy o učení na prvním stupni a 
dnes pro leckteré kultovní postava oddílové historie - Pároš nám podává školení co se 
dá s prvňákama dělat.  
Tou dobou vedení tvoří hlavní vedoucí Lišák, zástupci Pecka a Kiwi. Vedení Vlčat se 
spolu s Peckou ujímají „vysloužilí“ rádcové  Jarda, Brousek, v družinách tak již není ani 
jeden pamětník oddílů MT a BB. Káňatům rádcuje Kejchal, Rysům Kamza a 
Medvědům Nezmar. Na 73. oddílové výpravě při tradičním „Rallye Kadislavka“ 
slavíme naše 5. narozeniny. Opět zveme rodiče, tentokrát jich včetně kamarádů a 
bývalých členů přijíždí celkem 10. Členstva je na výpravě celkem 26. Konečně se snad 
blýská na člensky lepší časy.  
Na podzimniny si z pudu sebezáchovy raději objednáváme vlastní autobus a společně 
s Hesperkami vyrážíme do Králík. Počasí moc nepřeje, při celodenní hře v okolí tvrze 
Bouda leje celý den. Kola jsou dobrá věc, mohly by ušetřit spoustu času při přesunech 
vedoucích mezi stanovišti, v této plískanici požitek z jízdy ale moc nevnímáme. Nuže 
dobrá, na podzimniny je bereme letos asi naposled. Vzpomínky? Zážitky? Návrat od 
Boudy k autobusu, tma, leje, prodíráme se lesem, na zádech vedoucích se střídají Vlčata 
se Světluškami, sem tam si nějaká větev usmyslí, že by je mohla sundat. Světla vesnice, 
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zvládli jsme to. Dobýváme i Králický Sněžník, na jehož vrcholu z kamenů budujeme 
oddílový znak Make-Makeho.  
Blíží se prosinec a s ním akademie, 
hrajeme Asterixe v hlavních rolích 
Fantom a Hořčák. Na vánoční 
výpravě do loveckého srubu pod 
Písky vrací Hardy oddílu několik 
měsíců zapíranou putovní 
podkovu nalezenou doma mezi 
papíry ve stole. Podkova tedy mezi 
námi putuje už třetím rokem. To už 
jsme ale u rozdávání dárků v teple 
praskajícího krbu. Vypadá to tedy, 
že se nám povedlo odemknout chalupu. Nic složitého? Pokud máte klíče, tak jistě ne. 
Poučení pro mladé vedoucí: Když objednáváte chatu s dostatečným předstihem, 
připomeňte se majiteli raději ještě těsně před příjezdem. Ušetří vám to zoufalé 
telefonování všem možným brdským lesákům, několika hodinové čekání před chatou a 
obcházení nejbližších hájoven, jestli tam náhodou nemají pro nás klíče. Součástí 
oddílového kroje (trika) se stávají i darované, Pécovou maminkou ušité,  šedivé šátky.  
Mezi památné akce se určitě zapíše lednová sáňkařská výprava na Selešku v Lužických 
horách. V boj se změnila dvoukilometrová cesta metrovými závějemi z vesnice na 
chatu. Na výpravě probíhá i 11. ročník Mistra uzlování, třetí vítězství v řadě si připisuje 
Kamza, který o  rovné 2 vteřiny zvítězil před Kejchalem. Třetí skončil Nezmar.  
Jaro opět trávíme přípravou 2. ročníku zábavného odpoledne „96 Aprílů“, klasický 

oddílový program však není narušen. Jarniny na Jehlance ve 
víru Krakonošských pohádek, Jarda se našel v roli 
Trautenberka. Březnová hra po Praze „Fantom staré Prahy“. 
Praha 10 nám přislíbenou finanční pomoc při pořádání „96 
Aprílů“ nakonec odmítá, a tak jsme nuceni přípravy akce 
zrušit. Místo toho vyjíždíme společně s holkama na 
cyklistický „memoriál 96 Aprílů“, v sobotu večer se z Dobříše 
vracejí pouze mladší členi, starší na kolech pokračují dál na 
naši známou chatu Šimákovnu. Dalším pokusem 
k organizování náročnějších akcí pro starší je i pohodový sjezd 
Sázavy na kánoích, společně s Hesperkami obsazujeme na 
svátek práce celkem 7 lodí. Dvojce Kiwi na kormidle a Pecka, 
po prvním jezu bez brýlí, na háčku „pokořuje“ každou šlajsnu 
na trase. Oproti zamýšlenému velikonočnímu přechodu 
nějakých slovenských hor, o kteří starší neprojevili zájem, 
sjezd Sázavy rozhodně zabodoval. Ale až prý budeme chystat 
další ročník, tak Pécu s Kiwim  máme s pozvánkou rozhodně 
vynechat. 
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V celoročním bodování vítězí Kamza, jediná akce zhatila jeho pokus na celoročního 
Stovkaře. 
Tábora se zúčastňují 4 družiny – Medvědi, Káňata a Rysi na celé 4 týdny, Vlčata na 
prostředních 14 dní, tedy celkem 28 borců včetně vedoucích. Poprvé bereme na tábor 
prvňáky a druháky. Zvládnou to Vlčata? Téměř se slzou v oku vzpomínám na jejich 
vždy perfektně uklizená týpka, ve srovnání s posledními roky mi to přijde téměř 
nemožné.  
Etapová hra je opět společná s holkami a provází nás čínským císařstvím: 
Říše středu. Země zmítaná nekonečnou válkou, kterou způsobila slabá vláda dynastie 
Čou. Každá z rozdrobených zemí mocného impéria se snaží získat co největší moc a 
vliv. Na obrovské mapě se odehrává strategicky náročná bitva, v níž jak sílou vojska, 
tak moudrostí učených stejně jak vírou klášterů zvítězit lze. Státy, které jsou slabé a 
bezmocné, upadají v zapomnění a jen ti nejsilnější mohou celou zemi spojit a zvítězit.  
Nekonečné období válčících států je však opět zpříjemněno kráskami po našem boku. 
Krom nutného zla války je však čas i na stále probíhající obchod s kupci, kteří nás 
navštěvují. Obchoduje se zbožím, které se dá získat za jednotlivé etapy. Mnoho cest nás 
zavádí do nejrůznějších míst země, jezdíme s mocnými povozy a utkáváme se s vlastním 
pohodlím. Čas od času se rozbije kupecká loď o nebezpečné útesy, které nás obklopují a 
pak se dá opět získat něco k příštímu zvelebení vlastního státu.  
Krom toho všeho jsme neustále napadáni krvežíznivými Mongoly, jež vždy ohlašují 
poplašné údery gongu. Pak konečně samy se 
vydáváme na stezky obchodní a 
nebezpečenství všechny při tom na mysli 
máme. Každodenní lopotění je nakonec 
hostinou odměněno a svíčky plápolající 
v nádherných lampionech nám navždy 
zůstanou ve vzpomínkách (Kiwi). 
Loňské vítězství v 5. ročníku Papermana 
obhajuje Kejchal. V etapové hře vítězí Káňata 
před Rysi a Medvědy. Pro malý zájem je 
zrušen cyklistický puťák a tak po dlouhé době 
vyráží celý oddíl pěšky do okolí Starého 
Herštejna. Všudypřítomné výzvy gongu 
k boji dávají táboru název GONG. 
 
 
 
Březnoví oslavenci 
Nejdříve slaví 4. března čtrnáctiny Boromir. Stopařovi bude 8 let 21. a o necelý 
týden později, tedy 27., bude slavit Fajr své desáté narozeniny. A to je pro tenhle 
měsíc vše, neboť holky žádné oslavenkyně nemaj...


