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I. MÍSTO ÚVODNÍKU (VZPOMÍNKA NA TÁBOR)
Místo úvodníku začnu tentokrát rovnou vzpomínkou. A na co jiného v téhle zimě
vzpomínat, než na letní táboření. Tak si (s patřičným odstupem) pročítám táborové zápisy
a nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Nakonec jsem z každého vybrala podle mě to
nejlepší a posuďte sami:

„Sraz jsme měli ráno mezi čtvrt na
sedm a půl sedmé u klubovny. Tam
jsme naložili všechny věci do dodávky,
která už tam čekala. A pak jsme se jen
rozloučili s rodičema, vyslechli si jejich
kázání a příslib, že se za námi přijedou
podívat a vydali se směrem k hl. n. /
Dopoledne bylo ryze pracovní. Zrobila
se latra umývárka a jiné drobnosti co
byly třeba pro chod tábora. Po obědě
jsme chvíli spočli a zase pokračovali
v práci. Okolo páte dojely Tomáš a
Evička./ Ráno nás jako pokaždé vzbudil
Tom ranní písní s malým prohřeškem
Odpolední klid na tábořišti v horkém letním dni.
podle trestního zákoníku o buzení par.
27 nás vzbudil o 5 min. dříve … Po bodování jsme se rozdělili na 2 skupinky, první šla střílet s Bigfootem ze vzduchovky a druhá s Gabulou a blechou a s Tomem z luku. / Jako vždy nás Tom zbudil
ranní písní (to je normální). Posnídali jsme a začali a začali jsme vázat trička atd. A začínali jsme
batikovat./ Po snídani šla Markéta s Chipem a Dávym do obchodu …Potom jsme obědvali …Po
odpoledním klidu jsme měli turnaj v Baribole …Pak jsme měli …Po svačině jsme si …Po večeři
jsme …/V táboře to začíná být pomalu, ale jistě vážné. Už se nakazilo asi 6 lidí střevní chřipkou…
Po snídani byla naplánovaná keramika. Nejprve jsme si museli zajít na hlínu a zajistit si dostatečné
místo a potřeby ke tvorbě./ V obchodě jsme vyzvedli poštu, dokoupili proviant, paralen a další prima
věci pro invalidy a vydali se zpět. Tak se mi zdá, že někteří simulujou. Ale stačilo pohrozit, že večer
se jim bude podávat opět rohlík a hořký čaj a že došla Pepsi, hned se většině začlo přilepšovat./ Ja
sem na rozcvičce neby jelilikož já mistr kuchař jsem byl sílou vesmíru přinucen vaři a krajed. Na
snídani byl chleba s masilkem a s rajčetem./ Pak bylo ranní sezení a tam jsme zapálily olympijsky
oheň a šlisme skontrovat týpí. Prohrálisme jen kvůli toho že jsem si schoval fetku aby tak nevoněla
…/V městě jsme šli na bazén. Na bazéně jsme plnili činy … Béčka si koupili vodní pistolky …/Po
ringu následovala mini demonstrace za lidská práva. Pro Laskonku si měl přijet jeho drsný otec pan
Laskonka, ale my jsme ho nechtěli za žádnou cenu pustit, a proto jsme vymysleli takovýto plán.
Každý měl na svém břichu jedno písmeno ze slov Neberte Radka. Tento plán nám v pozdější chvíli
bohužel nevyšel, a tak si pro Radka přijel jeho drsný otec a odvezl ho pryč. My demonstranti jsme
v dešti odešli zpět do tábora./ Nastal
velký den chaosu Ch. Vyrážíme na
putování. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny – alfa a beta… Děsné horko –
stop. Pošli dobrou vodu – stop.
V Trnavě jsme kopli každý kofolu a
vyrazili na Všeminu hodit sicnu. Na
Všemině se vyskytlo 10 hrochů – stop.
Volejte ZOO Lešná – stop./ Dnešní
den se trošku lišil od ostatních. Tom
nás nevzbudil ranní písní … a pak
jsme snídali. Vilda krájel chleba a
Chip s Pepkou mazaly máslo a ryby.
Chleba se rozpadal a máslo a ryby byly
Roztápí se táborová pec na křupavoučké rohlíčky
poválené po zemi. A v čaji plavalo

máslo, které odpadávalo z Vilíkova chleba./ Vilém nám perfektně zpříjemňoval výklad svými
optimistickými plky. Navrhujeme proto přejmenovat jej na Brumlu. Pak jsme měli rozchod a pak
zase schod./ Nyní jsme mohli začít putovat po značce – žluté. Ale jen co jsme ji našli, hned jsme ji
zase stratili. Nejlepší na tom je, že ji hledal taky jeden cyklista a my jsme mu tak dobře poradili, že
tam bloudí určitě ještě dneska. Dnes ráno nebylo žádné sezení, ani nás Tom nebudil ranní písní.
Jenom do Juroše kopl, abychom vstali. A to byl budíček./ Co se dělalo dopoledne – nevím. Pak byl
oběd. Po odpoledním klidu se pralo, lasovalo a dělalo všechno možné…Po obědě odjela Ročildova
banda a my se rozdělili do dvou skupin. Skupina 1 šla odlévat stopi a skupina 2 šla do lesa nebo na
louku za kytkama…Potom bylo asi taky volno, potom večeře, přijeli poldové, hrál se lakros a oni
nám párky (myslím) a chleba jako , kdybychom toho bylo málo.(Tady se praví asi toto: Projeli naši
známí policisté, přivezli nám párky na opékání. My už jsme ale byli po večeři. No ale stejně jsme si
s nima dali. Co taky s tou hromadou buřtů! – pozn. red.) /Ti, co chtěli jít na bazén, šli, a ti co
nechtěli, měli v táboře volný program./ … Ale jelikož pršelo, tak jsme seděli v jídelně. Někteří
dodělávali lžičky z rohů a někteří hráli matematico a
Prospektory. Pak, až přestalo pršet, tak jsme vyrazili na
velké dřevo. Jedna skupina začala připravovat inity a
druhá vypalovala věci z keramiky. Hráli jsme ruskou
schovku a když se dohrálo šlo se zase na dřevo na
sněmovní oheň. Pak konečně zasedla ROP, všichni chtěli
být na Radě jako první…/ Dnes se nám nechtělo moc
vstávat, neboť nás čekalo částečné balení … Večer jsme
také hráli náš poslední lakros./ Takže dnes nastal
poslední den, nebo spíš půlden, poněvadž kolem dvanácti
hodin už budeme vyrážet na vlak … Ráno jsme slyšeli
poslední ranní píseň a pak po snídani jsme začali už
definitivně balit. Vše jsme zabalili, pomyli poslední
nádobí, uklidili dřevník, kuchyň, zakopali latrínu a pak
jsme začali věci odnášet k mostu, kam mělo dojet auto …
vlakem jsme se dokodrcali do Ostravy, kde už netrpělivě
přešlapovali rodičové, někteří dokonce na peróně. Pak
jsme se všichni přesunuli do klubovny … a hurá na
řízky aj. My dospělí jsme pak ještě vynesli všechny
společné věci do klubovny a pak už jsme taky utíkali
domů do vany a na dobrý oběd. Tábor skončil, ať žije
nový! S modrou oblohou.!“(Markéta, BF, Vilém, Bája,
Chip, Eva, Dávy, Lukáš, Michal, Ondráš, Kvítko,
Kečup, Barča, Pažout, Rosťa, Ježek, Juroš, Gabula) .

Náčelník Tom a jeho první
upečené chleby

A , přátelé, tyto příběhy jsou pravdivé, skutečně se takto udály a byly i v této
podobě zaznamenány. (Pro zajímavost zkuste jednotlivé texty přiřadit k jejich autorům.)
Blecha

II. TÁBOROVÁ ANKETA
Letos jsme poprvé spáchali táborovou anketu. Otázky byly všelijaké, záludné i
všetečné. A odpovědi … někdy dost překvapivé.
1. Nejlepší jídlo: Kari (4 hlasy), špagety
(3 hlasy), puding (2 hlasy), pizza, chleba z
trouby (2 hlasy), krupice (2 hlasy)
2.Nejlepší zážitek? Putování (5 hlasů), inity
(2 hlasy), blití, jak mi bylo blbě, přiznávání
činů, jít v noci na latrínu, naučila jsem se
lasovat, první lžička z rohu, keramika,
pečení v peci
3. Největší Mimoň? Ježek (10 hlasů), Vilém
(7 hlasů), Radim (4 hlasy), Lukáš (2 hlasy),
Bimbo (2 hlasy), Michal, Dávy
4. Co ti na táboře chybělo? Nic (8 hlasů),
poklička, mamka, bazén, Hvězdná brána,
asijská kuchyně, moje postel, málo času na
koupání, celotáborová hra
5. Co bys zrušil? Budíček (4 hlasy), nevím
(2 hlasy), dřevo (2 hlasy), Mimoně (2 hlasy),
práci, hygienu, Masabob, ty co mi poroučejí

6. Nejhorší zážitek? Střevní chřipka
(3 hlasy), putování (2 hlasy), Masabob
(2 hlasy), Mimoni (2 hlasy), Dávy, špatný
batoh
7. Nejkrásnější woodcrafter(ka)?
Blecha (6 hlasů), Gabula (3 hlasy), Bimbo
(2 hlasy)
Juroš, Dávy (5 hlasů), Tom (2hlasy), já
(2 hlasy)
8. Předsevzetí do dalšího tábora? Chci být
stylovější (8 hlasů), proutková postel
(2 hlasy), budu Mimoněm, nebudu
Mimoněm, povýším na velitele Mimoňů
9. Ohodnoťte známkou latrínu: 1* (2 hlasy),
1 (3 hlasy), 2 (3 hlasy), 3 (10 hlasů), 4 (bez
hlasu), 5 (1 hlas).
Průměr 2,42
10. Pojedu příští rok na tábor? Ano (
14 hlasů), ne (bez hlasu), nevím (3 hlasy), asi
ano (1 hlas),s některými určitě ne (1 hlas)

III. PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
Chip s Katkou zjišťovaly, jak členové našeho kmene trávily letní prázdniny. A
opět to pojaly formou ankety, tak snad nám odpustíte, že je tady poněkud přeanketováno.
Na otázky 1. Jaký byl tvůj největší prázdninový zážitek? a 2. Které
nejzajímavější místo jsi o prázdninách navštívil?
Dostaly tyto odpovědi:
Pažout: 1. Skákání ze skály 2. Chorvatské hory
Eva: 1. „Plavala o prázdninách v hovnech.“ (dosl.) 2. NP Krka
Kvítko: 1. Tábor 2. Vranovská přehrada
Vilém: 1.“Já nevím“ 2. Bazén v Německu
Gabula: 1. Pečení v peci na táboře. 2. Na hlavní prázdninový zážitek teprve čeká.

Blecha: 1. Poprvé v životě viděla lišku (živou , v přírodě). 2.Slovenský ráj
A na další dvě otázky: Jak se ti líbily prázdniny? a Kde jsi byl o prázdninách nejdál?
odpovídali dotázaní takto:
Rosťa: 1. Dobré. 2.Kmenový tábor.
Gabula: 1.Super. 2.Kmenový tábor.
Terezka: 1.Dobré. 2.Chorvatsko.
Dávy: 1. Dobré. 2. Práce a kmenový tábor.
Vilém: nekomentoval
Lukáš: 1. Normálně. 2. Itálie.

IV. Z POSLEDNÍCH AKCÍ
1.

Výprava do stanice pro záchranu ohrožených živočichů v Bartošovicích

Dne 15. 9. 2002 jsme měli sraz v 7 hodin na hlavním nádraží. Když všichni dorazili, tak
jsme se přemístili na nástupiště směl Luhačovice. Při cestě vlakem Terezka prohlásila, že
jedeme do Lutyně. My jsme ale jeli do Studénky. Po výstupu si někteří koupili svačinu a
mohli jsme vyrazit. Šli jsme přes Poodří a asi po hodině jsme dorazili na místo určení – do
Bartošovic. Omrkli jsme místní
zámeckou zahradu a skočili jsme
se podívat do informačního
centra. Pak jsme konečně dorazili
do
stanice
pro
záchranu
ohrožených zvířat. Byli tam
k vidění například rarozi, motáci,
káňata
nebo
sovy.
Jejich
nejvzácnější pták
byl
orel
mořský, kterého jsme viděli taky.
Pán, který nás stanicí provázel,
nám u každého ptáka řekl, proč
se k nim do stanice dostal.
Se zájmem pozorujeme výklad o ptačích budkách
Nejvíce ptáků bylo popáleno
elektřinou. Taky nám řekl, že někteří ptáci budou moci být vypuštěni do přírody, ale jiní
tam musí zůstat, protože si zvykli na lidi. Potom jsme měli možnost si prohlédnout vajíčka
a siluety ptáků, kteří ve stanici nejsou. Potom jsme se rozloučili a vydali se zpátky. Chtěli
jsme se ještě na něco dobrého stavit v cukrárně, ale bylo zavřeno, a tak jsme se ploužili do
Studénky. Po cestě nás zastihl déšť, a tak jsme do Studénky dorazili „trošku“ mokří.
Občerstvili jsme se u místního stánku, nasedli jsme do vlaku a bez nehod dojeli domů a tím
skončila tato výprava do Bartošovic.
Kvítko

2.

Turnaj v čamprle (5. 10. 2002)

Sraz jsme měli v 9,30 v klubovně. Chvíli jsme hráli pingpong (pinec) a pak vyrazili do
Komenského sadů chystat hřiště. Tuto bezvadnou hru pořádal náš kmen, takže všechna
příprava záležela na nás. Asi po hodině začala probíhat samotná hra. Naše družstvo se
jmenovalo Wambli sapa (Černý orel). Tom a Davy byli rozhodčí. Družstva byla po šesti.
V družstvu Wambli sapa byli Pažout s Radkem Lovem, Kečupem Hamé Babice, Bájou,
Evou a Ondrášem. Tomáš a Ježek byli v družstvu s Broučkama. Na letošní čamprle bylo
velice zvláštní počasí. Chvíli bylo teplo a svítilo slunce, ale za 5 minut lilo jako z konve,
takže na pár minut byla hra přerušena. Ve 4 hodiny
proběhlo vyhodnocení:
1. místo – „31“ starter
2. místo – Hvězdný tým (Maťo)
3. místo – Wambli sapa (Wabash)
Po tomto vyhodnocení se
camrátka a šlo se domů.
Eva
3. Štrúdlování

rozdala

nádherná

(6. 10. 2002, předběžný zápis)

To bylo tak: Kdosi (nevím už jistě, možná, že to byl náčelník) dostal chuť na
štrúdl a tak navrhl uspořádat „štrúdlování“. Proč ne! Byla všeobecná reakce, jen jsme se
zprvu nemohli shodnout na datu. Dále už to nebylo zajímavé, sestylizovali jsme oficiální
pozvánku pro „rodiče, prarodiče a přátele“ kmene a jako doprovodný program jsme slíbili
promítání diáků z táboření. (Kdo si toho nevšiml, tak BF si k této příležitosti pořídil novou
promítačku!) V neděli po čamprle kolem 12,30 to vypuklo. Dostavily se především matky
(až na čestné výjimky, aby se zase někdo neurazil!) Když bylo všech 19 soutěžících štrúdlů
připraveno projít tvrdou kontrolou a hosté a soutěžící usazeni u kafíčka, nastoupila
„odborná“ komise – Dávy, Eva, Bája, Kečup a já. Řeknu vám, byl to nelehký úkol vybrat
čtyři nejlepší a z nich ten úplně nej … (Zváště když některé štrúdly byly spíše roládami,
perníky nebo vůbec postrádaly tvar, chu´t i ingredience běžně ve štrúdlu používané a spíš
připomínaly kus pořádně promaštěného vepřového.) No, nakonec se porota usnesla, ale
výsledky se ještě nevyhlašovaly. Na řadě bylo totiž promítání. Nejdříve letošní táboření se
svérázným komentářem naší Evičky (který navíc vydatně doplňovali Bak s Čikem). A pak
se konečně vyhodnocovalo. Čtvrté místo obsadili cukráři z rodiny Kečupových, třetí místo
Pažoutovci, druhý nejlepší štrúdl upekli v Rychlé rotě a úplně nejlepší a nejhezčí štrúdl
přinesli Šimšovi. Ale nutno dodat, že opravdu všechny byly výborné a všechny podezřele
rychle zmizely se stolů. I ten Bakův vepřový štrúdl. Ještě jsem zapomněla zdůraznit, že
výherci získali po jedné sklenici strouhaných jablek (na příští štrúdlování) a každý
soutěžící pak dostal hand-made slámovou ozdobu z dílny našeho lidového umělce Toma.
Po vzájemných gratulacích, či slzách zklamání, jsme pokračovali v promítání diáků
z loňského táboření a z „povodňového tábora“ v roce 1997, kde hlavně pohled na tehdejší
podobu některých lidí nás velice pobavil. A pak už se pomalu uklízelo a odcházelo domů.
Blecha

Pro zajímavost máme pro vás ještě
samozřejmě i vítězný recept.
1.

rozhovor s vítězkou Renčou Šimšovou a

Renato, jaké jsou tvé první pocity vítěze? Počítala jsi vůbec s možností výhry?

Odpověď: „Pocity jsou úžasné! S výhrou jsem samozřejmě vůbec nepočítala!“
2.

Můžeš nám prozradit, jak dlouho ti trvala příprava vítězného štrúdlu a kde jsi
vlastně získala recept? A nejdůležitější otázka – můžeš nám prozradit nějaký
„fígl“ jak upéct nejlepší štrúdl?

Odpověď: „Recept je rodinný, od tety z Čech. Příprava mi trvala asi hodinu. A jak upéct
nejlepší štrúdl? –No, nešetřit ořechy a rumem!“
Recept na podzimní štrúdl:
4O dkg hl. mouky
1 ztužený tuk (nastrouhaný)
1 prášek do pečiva
11 lžic vody
1 lžíce octa
Zpracovat, rozdělit na 3 díly, vyválet. Posypat opraženou strouhankou,
jablky, cukrem, skořicí, ořechy a stočit. Potřít vejcem a péct.
Dobrou chuť!

V. NÁMĚTY K ČINNOSTI
Tak tenle oddíl má většinou na starosti Jiřinka. Leč bohužel nemá zrovna čas,
protože nejspíš sám „jede“ na čin 4N6 Studijní výsledky (o kterém už byla v časopise řeč a
který opravdu vyžaduje hodně úsilí). Proto mohu jen doporučit vhodné „podzimní“ činy,
mezi které určitě patří činy druhého světla – 2L6 Otisky listů a kůry a 2L8 Sbírka semen a
plodů. Oba tyto činy už jsou v našem kmeni splněny, případně je má někdo rozpracované,
takže v případě potřeby se stačí informovat na „činové nástěnce“ s kým případné dotazy a
problémy konzultovat. No a konečně se přímo nabízí čin z třetího světla – 3K4 Plachtící
modely. Nejen, že se chystá kmenová drakiáda, ale i proto, že se budou vyrábět draci na
schůzkách pod vedením zkušených konstruktérů, je vhodné této šance využít.

VI. POVÍDKA
Jak Chingken potrestal špatné lovce
Kdysi dávno žil v tajze jeden tunguzský rod. Kočoval podél toku velké řeky a lidé
toho rodu byli zkušenými lovci a střelci. Když se vypravili na lov, přinesli domů množství
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všelijakých ptáků a zvěře, a stalo-li se, že zrovna nelovili, zvířata a ptáci jim sami vbíhali
do cesty a oni jen stříleli …Lidé ze sousedního rodu jim často říkávali: „Proč zabíjíte na
potkání každé zvíře a každého ptáka a nelovíte jen podle potřeby! Za chvíli v tajze nic
nezůstane! A duch tajgy a lovu, Chingken, vás potrestá!“
„Narodili jsme se jako střelci,“ odpovídali jim lovci, „a proto
musíme zabíjet.“ Přišel den, kdy se lovci opět vypravili na lov a zabili
hodně divokých sobů. Jednoho soba však chytili, zaživa z něj stáhli
kůži a nechali ho běžet. Ubohý sob, celý nahý, utíkal a lovci se mu
smáli, až se za břicha popadali …Po čase si však lidé všimli, že v lese
zvířat a ptáků ubývá a nakonec tu nezbylo ani živáčka. A protože
dostali hlad, pustili se do vlastních stád, a tak jedli maso svých domácích sobů. I přišel čas,
kdy nezůstal naživu jediný sob a rod začal velmi hladovět. Ve chvíli, kdy lidé zeslábli a
onemocněli, začal se poblíž jejich tábořiště zjevovat nahý sob. Vídali ho tu na jednom, tu na
druhém místě, honili se za ním, ale marně. Zemřeli hlady, nezůstala ani jedna rodina. A
když všichni zemřeli, vrátila se v ta místa zvířata i ptáci a tajga znovu ožila. Nahému sobu
vyrostl kožich a proměnil se v bílého soba. Tak se stalo, že Chingken potrestal kruté a
hloupé lovce a od té doby Tunguzové chrání svou zemi, zvířata, ptáky a ryby, zbytečně je
nezabíjejí a loví jen tolik, kolik sami skutečně potřebují.
(Převzato z knihy Cesta medvěda – mýty, pohádky a příběhy tunguzských Evenků, z Tomovy knihovny)

VII. NAUČNÁ STRÁNKA
1. Migrace a vlaštovka obecná
Mnohé druhy živočichů po celý život neopustí
určité území, kde se narodili, jiné zase pravidelně
migrují – cestují. Vydávají se za potravou, teplem nebo
do oblasti vhodné pro hnízdění a odchování mláďat.
Některé druhy migrují sezónně, například američtí
bizoni v době sucha putují k napajedlům a hledají
pastviny. Jiní živočichové unikají kruté zimě, nebo
naopak letnímu žhnoucímu slunci. Migrační cesty
mohou být dlouhé tisíce kilometrů a nejčastěji bývají
kyvadlové – vedou tam a zpět.Tak třeba kukačky a
vlaštovky hnízdí ve střední Evropě a zimu tráví
v Africe. Někteří živočichové, třeba lumíci a saranče,
migrují jen tehdy, když se v určitém areálu přemnoží a
nenajdou tam již dostatek potravy.
K podzimu neodmyslitelně patří vlaštovky.
Proto bychom vás s tímto pěvcem rády seznámily.

2

Vlaštovka obecná (Hirundi rustica L.)
patří k našim nejznámějším ptákům, které zdaleka poznáte podle hluboce
vystřiženého vidlicovitého ocasu. Je zbarvena černobíle a má červenou skvrnu na čele a na
hrdle. Vlaštovka je společenská, hnízdí ponejvíce v koloniích a každoročně se hromadně
stěhuje. První hejna se u nás začínají objevovat již koncem března, začátkem dubna a
rozptýlí se po kraji, ale o těch staré mudrosloví praví, že „jedna vlaštovka jaro nedělá“. Po
příletu k nám obsazují staří ptáci hotová hnízda z předchozího roku, kdežto mladí jsou
nuceni stavět hnízda nová. Budování hnízda se účastní oba příslušníci páru a v květnu tam
samička snáší 4 – 5 vajíček, jejichž bílý podklad je posetý jemně hnědočervenými a
nafialovělými tečkami a skvrnami. Na násadě sedí samička 14 – 16 dní a sameček ji
zásobuje potravou. Vylíhnutým mláďatům přinášejí potravu po tři týdny oba rodiče, kteří
po osamostatnění mláďat hnízdí podruhé. Vzácně hnízdívají i třikrát.
Eva a Kvítko
2. Klíště obecné (Ixodus ricinus L.)
Jistě si dobře vzpomínáte na suché počasí, které nás provázelo letním tábořením.
Dobře si určitě vzpomíná Eva, která vyhrála i naší malou Klíšťovou ligu. Toto suché a
teplé počasí přálo nejen nám, ale i
těmto malým potvůrkám. Klíšťata
jsou malí cizopasníci, přenášející
zárodky závažných nemocí lidí a
zvířat. Jedná se z těch známějších o
lymskou borreliózu či klíšťovou
encefalitidu. Klíšťata jsou typická
tím, že mají vyvinutý speciální ústní
otvor, kterým se dokonale přichytí k
oběti a pak sají jeho krev. Při sání
vypuzují do těla oběti své sliny,
které umožňují to, aby kůže okolo
ranky ztuhla. Se slinami se mohou
do
těla
dostat
i
zárodky nemocí. Proto taky na přisáté klíště většinou narazíte až
po několika dnech. Samičky nasají 0,2-0,6g krve. Tělní pokryv
klíštěte je navíc poskládán do jemných vrásek, které se mohou při
sání velmi rychle roztáhnout a tak zvětšit svůj objem až 120krát.
Část nasáté krve použijí samice k tvorbě vajíček a většinou po jejich
nakladení hynou. Zbytek si nechávají jako krevní konzervu. Vydrží
při teplotě 15 °C bez potravy přes zhruba 3,5 roku. Hlavními
smysly klíšťat jsou čich, chuť a hmat a jsou umístěny na
chodidlech. Pomocí těchto vjemů je klíště schopno na vzdálenost 12m zjistit svou možnou budoucí oběť. Zaujímá útočnou pozici,
zvedá první pár nohou a snaží se přichytit na hostiteli. Tak to bylo
krátce o klíštěti. Dávy
Samice připravená zaútočit

(Převzato z časopisu Živa 2/02)

Speciální ústní
otvor k probodnutí
upevnění na kůži

VIII. NĚCO K POBAVENÍ
1.

Nový kmenový fenomén

Na letošním táboření vznikl nový“terminus technikus“ – MIMOŇ
(= člověk, který je pořád „mimo“, případně podle Dávyho je Milý Morbidní Ňouma)
Na toto téma pro vás dodal svůj příspěvek Pažout:
Připravil jsem si pro vás takový malý testonávod jak se stát mimoněm. Začneme
návodem a pak se u testu prokáže, jak zvládáte mimoňskou teorii.
Mimoňské desatero
1. Nikdy nechoď řádně upravený! Dej si záležet na tom, abys vždy šlapal do
největších louží a bahno na triku je ti svaté!
2. Pikachu je tvým bohem a Teletubbies taktéž.
3. Zdržuj se pořád s dalšími mimoni. Jen tak dosáhneš jednoty a síly.
4. Šiř svou víru mezi ostatní. Tj. předváděj posvátné tance Starwars a Stargate.
5. Jako mimoň jsi povinen obrátit k nesmyslnosti každý argument, který vyřkne
starší osoba.
6. Je-li zima, jsi rád, že konečně vstoupíš na denní světlo jen v kraťasech a triku.
V létě však chodíš ve stylu dlouhých kalhot a péřových bund.
7. Všemu se musíš smát, ale přitom nesmíš nic chápat.
8. Na všechny se tlem a v případě ohrožení je tvým útokem útěk
9. Tvá peněženka je vždy prázdná, poněvadž vše utratíš za svaté předměty typu:
karty Magic, stříkací pistolky a žvýkačky.
10. Slovo staršího poslechneš jen tehdy, když ti hrozí újma na zdraví, snížení příjmu
jídla, nebo oddělení od ostatních mimoňů.
A teď se uvidí, jak velcí jste mimoňové.
Testíček:
1.

Na zemi leží stříkací pistolka.
a) Necháš ji ležet
b) Zvedneš ji a dáš ji majiteli nebo zodpovědné osobě.
c) Naplníš ji vodou a začneš terorizovat všechny kolem seme.

2.

Parta mimoňů předvádí tance Starwars.
a) Jenom přihlížíš.
b) Děláš, že je nevidíš.
c) S radostí se přidáš.

3.

Už měsíc jsi neviděl svůj oblíbený časopis Spiderman a Pokémon.
a) Půjčíš si ho od ostatních mimoňů
b) Je ti to jedno

c)

Ihned si ho jdeš zakoupit, protože bez vlastních časopisů jsi prostě „out“.
A bez přísunu informací o nových fenoménech prostě nemůžeš žít.

4.

Po příchodu do týpí na indiánském táboře.
a) Hodíš batoh na zem a jdeš dělat, co se ti zlíbí
b) Začneš si řádně vybalovat
c) Okamžitě hledáš zásuvku, aby sis mohl zapojit svůj Walkman,
Gameboy, případně Tetris, kterou jako řádný mimoň máš mít vždy u
sebe.

5.

Hlavní postavy seriálu Teletubbies jsou:
a) Tynkyblinky, Lala, Bulbasaur a Action man.
b) Nevím, nedívám se
c) Tynkybinky, Lala, Pó, Dipsy.

Hodnocení:
Převažuje-li odpověď A:
Ty se sice mimoněm stát chceš, ale moc ti to nejde. Prostě ze sebe nevydáš maximum.
Stačí jen pořád chodit v jednom oblečení bez vyprání. Furt se na něco blbě ptát a
přitrouble se usmívat a budeš mimoň jedna radost!
Převažuje-li odpověď B:
Ty a mimoň? To nejde dohromady. Děláš všechno proti mimoňským zákonům. Jestli
se chceš stát mimoněm, máš před sebou ještě spóóóustu práce!
Převažuje-li odpověď C:
Ty se o to, že se nestaneš mimoněm, bát nemusíš. Ty už jím jsi. Tobě už
k mimoňkariéře nic nechybí. Teď se už akorát zařaď do nějaké mimoňské party a řiď
se desaterem.
2.

Dopis z tábora
Naší kmenové rozvědce se podařilo zachytit jeden velice zvláštní dopis z tábora
domů. Posuďte sami. Jméno jsme raději skryli.

Ahoj mami!!
Náš náčelník nám povídal, abychom napsali rodičům, jestli jste jako
neviděli ty záplavy v telce a máte o nás strach. My jsme všichni v pořádku.
Jen nám to odplavilo jedno týpí a dva spacáky. Naštěstí se nikdo z nás
neutopil, neboť jsme právě byli na horách a hledali jsme Kečupa. Víš co,
prosím tě, zavolej Kečupově mámě a řekni jí, že je Kečup v pořádku. Jenom
teď nemůže psát, protože má ruku v sádře. Taky bylo super, jak jsme jezdili
v záchranářském džípu. Ale Evu bychom v té tmě asi nikdy nenašli, kdyby
nebylo těch blesků. Náš náčelník se na Evu hněval, protože šla na túru sama
a nikomu nic neřekla. Eva tvrdila, že řekla, ale bylo to asi zrovna v době
toho požáru, takže ji nikdo neslyšel. Ostatně, víš, že když naleješ benzín
do ohně, tak to bouchne? Ono totiž to mokré dřevo nechtělo vůbec hořet,
zato chytlo jedno z našich týpí a taky některé naše věci. Michal teď vypadá

trochu divně, ale to jen dokud mu nenarostou znovu vlasy. Náš náčelník je
fakt super chlapík. Teď učí řídit Tomáše. Ale už ho nechává jezdit jen po
horských cestách, kde není velký provoz, ale jen náklaďáky, co vozí dřevo.
Včera jsem nad Chipem vyhrál oběd, protože jsme se vsadili, jestli Vilém po
tom žihadle upadne do bezvědomí nebo ne. Vilém tvrdil, že je to vosa a já
říkal, že je to sršeň a vyhrál jsem! Zdravotník Dávy se na nás ale trochu
zlobil, že jsme měli Viléma k doktorovi odvézt hned a nečekat až omdlí. Ale
zase nás pochválil, jaká jsme udělali skvělá nosítka ze dřeva a že jsme se
nesázeli o peníze. To ale ani nešlo, protože jsme se ze všech našich peněz
složili na tu pokutu pro ty policajty. Víš co? Všichni jsme dostali odznak
za kurz první pomoci. To já, Pepka a Kvítko jsme dostali vyrážku. Náčelník
povídal, že je to asi otrava z toho zkaženého kuřete. On povídal, že
takovou podobnou vyrážku dostal ve vězení. Já jsem rád, že se odtamtud
dostal a stal se naším kmenovým náčelníkem. Povídal, že za ten čas, co tam
byl, zjistil, jak se stát lepším.
Teď už ale musím jít. Jdeme do města poslat pohledy a koupit náboje. Neboj
se o nás. Máme se dobře.
Tvůj xxx
P.S. Už umím házet nože líp než Ondráš.

3. Minisoutěž
Počínaje tímto číslem, zavádíme pro vás novou soutěž, která ale nejspíš nebude
mít vítěze. Je to taková soutěž pro vaše pobavení.
A co bude vaším úkolem? Jednoduše poznat kdo nebo co je na obrázku.

Malá nápověda k dnešnímu obrázku: Dneska
dává přednost jinému dopravnímu
prostředku.

IX. CO NOVÉHO V KMENI
1. Výsledky voleb
Už je na to možná trošku pozdě, ale v minulém časopise probíhala předvolební
kampaň, proto teď považujeme za vhodné oznámit oficiálně také výsledky kmenových
voleb. Jen tak pro pořádek. Dohromady se vlastně nic nezměnilo, přesně jako jsme

očekávali. Tom je nadále náčelníkem, Dávy strážcem Wampumu, Gabula písmákem ,
Gorbi ohnivcem a Juroš strážcem majetku.
2. Nákupy
Dále je tady důležitá informace o tom, co si můžete nově pořídit do své
woodcrafterské výbavy. Jednak je to opět už stará informace o možnosti nákupu deky (mj.
na výrobu capote) za pouhých 5O Kč. A nově si můžete objednat knížku Táboříme v týpí
(pro zájemce bude viset v klubovně seznam, kam račte napsat své ctěné jméno nejpozději
23. 10. , cena je jen 4O Kč).
3. Dávy vzkazuje
Po dohodě s náčelníkem, že kmenové příspěvky musí být zaplaceny nejpozději
31. 10. a to proto, že náčelník jede na Valnou hromadu, kde je musí zaplatit. Kdo to
nestihne, bude si muset příspěvky do Ligy zaplatit sám. Pokud to neudělá do 31.12., bude
mu členství v Lize ukončeno!
Na internetu byla zřízena databáze orlích per ( http://urop.woodcraft.cz ). Existují
pro vás dvě možnosti: Buď donést Dávymu všechny vaše glejty, aby mohl práci se
zavedením do databáze provést za vás, nebo si můžete pohrát sami, v tom případě ale
kontaktuje opět Dávyho kvůli některým formálním nezbytnostem. Pozor! V databázi by
měli být všichni členové Ligy!
4. Nová rubrika
Na žádost našeho čtenáře zřizujeme novou INZERTNÍ RUBRIKU, kde si můžete
zcela bezplatně a zcela vážně podávat jakékoli inzeráty. (Které ovšem neodporují dobrému
vkusu a dobrým mravům!)
První inzeráty:
POPTÁVKA:
Náčelník Tom:
Shání exempláře schránek měkkýšů pro rozšíření své už beztak rozsáhlé sbírky. Jistě by
nepohrdnul ani kvalitní literaturou k danému tématu. Zn.: Jen vážně.
Kmen Wabash:
Shání klubovnu I. (maximálně II. kategorie), o co největší rozloze, v okolí Michálkovic, s co
nejmenším nájmem. Zn.:Čím dřív tím líp.
NABÍDKA:
BigFoot:
Zhotovím fotografie z letního táboření 2000, 2001, 2002. Zn.:Kvalita na prvním místě.

5. Kmenový zpěvník
Dne 3. 10. 2002 byla ustanovena oficiální kmenová kapela.
Při této příležitosti byl také vydán první kmenový zpěvník.
K dostání jedině a pouze na zkouškách kapely.

X. VÝPRAVNÍK
Říjen
5. Čamprla
6. Štrúdlování
18.– 20. Turnaj v lakrosu (N)
25.– 28. Podzimní táboření v Želechovicích
Listopad
3. Bitva o Vikštejn
10. Kmenová drakiáda
30. XVI. kmenový sněm
Prosinec
21.– 22. Kmenové Vánoce
(N) – nepovinná výprava

XI. ROSŤOVY KAMEŇÁKY A DÁVYHO KRESLENÉ FÓRY
„Slečno servírko, musíte mít v té polévce palec?“ „Promiňte, pane, ale musím. Lékař mi
radil, když mi ten palec hnisá, ať ho mám pořád v teple.“
Přijde blondýna do čekárny lékaře, kde sedí jediná pacientka: „Prosím vás, kdo přišel
přede mnou?“
Proč policajti smrkají do dlaně? Protože je lepší holub v hrsti než vrabec na střeše.
Proč nosí policajt s sebou lehátko? Kdyby potřeboval někomu položit otázky.
„Kolik je hodin?“ „Deset, deset.“ „Děkuji, děkuji.“

VŠEZVĚST 3/02 – občasník kmene Ligy lesní moudrosti Wabash z Ostravy. Časopis je určený pro vnitřní potřebu kmene a také
jako informátor pro rodiče a všechny lidi nejen okolo kmene. Redakce: Martina Dolasová – Blecha, David Gavelčík – Dávy, Eva
Kuklová, Jakub Peterek – Pažout, Katka Uhrová – Kečup, Lucie Laštovková - Chip, Míchaela Koziorková – Kvítko,. Foto:
Vladimír Havlík – Gorbi. Sazba, tisk a grafické úpravy David Gavelčík – Dávy. Neprodejné. ☺ http://wabash.jinak.cz Toto
číslo vychází v nákladu 25 výtisků dne 14. října 2002

