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ZKOUŠKA DIVOČINY
V pondělí ráno čekala naše odvážlivce těžká
zkouška, kde se měly prokázat jejich možnosti
přežití. Po probuzení nečekala snídaně, naopak
dostali instrukce, jimiž se měli řídit. Měli například
připravit snídani, vzbudit jemně vedoucí… Při této
zkoušce skupina zdárně uspěla, je vidět, že zvířátka si
na divočinu zvykají a mají vekou pravděpodobnost
přežití za každé situace i v dalších dnech

OBCHOD VYBRÁN ANEB SETKÁNÍ S CIVILIZACÍ

V průběhu pondělního odpoledne se smečka
vydala opět na průzkum okolí divočiny. Měli možnost
spatřit sochu Alexova příbuzného, poté zamířili na
náměstí krásné lípy. Zde došlo k nečekanému
(no…vlastně tak trochu čekanému) činu – zvířátka

Den „D“ aneb
výcvik v Babylonu

Všemi očekávaný den se
přiblížil. V úterý se skupina
zvířátek vydala do Liberce do
Babylonu, aby zde absolvovala
výcvik pro další přežití v
divočině. Cvičilo se jak ve vodě,
tak na souši. Celá skupina se
mohla posilnit v průběhu dne
obědem dle vlastního výběru.
Krutým začátkem výcviku bylo i
časné vstávání a odchod.
Mimo jiné byla tato akce i
setkáním s civilizací a oddychem
pro divočinu… (to ticho!!!!;o)
Toho se využilo pro tvoření,
vaření, smažení, zdobení, hraní
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vybrakovala místní obchod a připravila jej o zásoby
brambůrků a jiných dobrot. Krásná Lípa se z šoku
vzpamatovává a zjišťuje rozsahy škod.

Pozor! Objevují se první známky vítězství
divočiny
Jak jsme mohli zaregistrovat v předchozích
dnech, objevují se první jedinci, které divočina
poněkud zmohla. Kromě psychické újmy, která
postihuje některé vedoucí se objevují i první
nemocná zvířátka. Nic zatím není natolik vážné,
že by nemohla absolvovat výcvik v Babylonu,
přesto se někteří vraceli z pondělní procházky
dříve z důvodu nemoci. Doufejme, že vše zdárně
překonají a na kruté podmínky divočiny si
zvyknou.

(Cipísek vyhrál Proroctví), jezení
a spaní…;o)

pro redakci. Samozřejmě i další
příspěvky uvítáme!

Množení se vztahů aneb bulvár
ovládá naše řady!
Denně se dozvídáme nové
informace z řad našich zvířátek o
vztazích, které se mezi nimi rodí.
Inu,
nebezpečí
spojuje.
Informace se nám dostávají d
tajných zdrojů a pomáhají nám
mapovat celou situaci v
divočině.

- Myšák chce od ropuchy
druhou šanci! Co na to
Ropucha?
- Kubula jedl špagety! To víte,
že se ani do pusy netrefil!
- Ládík má novou přítelkyni!
Jmenuje se Pohovka!
- Naty chodí se Skřítkem!
- Verča chodí s Golemem!
- Marťan se rozešel s Kačabou,
protože se zamiloval do Zondry
a ten se zamiloval do Marťana.
Co na to ostatní?
- Kubula povozil Naty v
Babylonu v autíčku!

BULVÁRNÍ
RUBRIKA: HROM

Děkujeme našim čtenářům za
informace, které nám poskytli.
Mnohé z nich byly překvapením

Ach, ti mladí…;o)

Vážení, milí a hrdinští čtenáři,
Odměnou za vaši dosavadní sílu a nezdolnou víru ve vlastní přežití vám byl
včerejší výlet do Babylonu. Opět jste se dostali do civilizace, zároveň jste však byli
podrobeni zkoušce a výcviku. Byli jste cvičeni ve vodě, v jídelně i u speciálních
zařízení a přístrojů…
Redakci se potvrdily vaše úspěchy, ve které věřila. Redakce se taktéž celou dobu
těšila, že přijedete spokojeni (a unaveni – hodně unaveni) a odpadnete a budete
spát…
Zároveň se omlouváme, že včera se vám Mixér do rukou nedostal, bylo to nad síly redakce…
Příjemnou zábavu!

ROZHOVOR S CIPÍSKEM
Kdy jsi začal chodit do oddílu a jak ses k němu dostal?
Tý jo…V Krásné Lípě před…deset, čtyři…třináct let…přibližně…? Kolikátýho
je…? Přibližně před 14 dny a 13 lety…
Pokolikáté jsi v Lípě?
Hmm..(krčí rameny)…hrubý odhad…šest..osum, osum plus minus dva
Jsi s letošní Lípou spokojen?
Ano. Ne! Nejsem! Jsem velice nespokojen, že zítra (pro čtenáře dnes)
musím odjet pryč.
Co se podle tebe změnilo oproti Lípám v dobách, kdy jsi byl aktivním členem oddílu?
To si musím promyslet…jsem starší…Matěj je starší o 13 let…Jsou tu děti o13 let mladší než já, asi taková celková
vyjukanost…dneska je to hotel, kdysi divočina…
Pamatuješ si jména všech, kteří tu letos jsou?
Podej mi seznam, já ani nevím kolik nás je… Ale přibližně skoro všechny, vesměs všechny, kteří byli v létě na
táboře.. A i některé navíc.
Co tě tu nejvíc štve?
Že den má jenom 24 hodin a že člověk je tak nedokonalej, že musí chodit spát.
Co tě tu nejvíc potěšilo?
Vesměs se dobře bavím skoro pořád, všechno mě těší.
Pojedeš s námi i příští rok?
Rád bych a budu se snažit.
Komentář redakce: rozhovor s Cipískem byl naprosto ojedinělý a originální. Mezi jednotilvmi slovy následovalo
dlouhé „hmmmm“ a stále komentáře „ne, to tam nepiš“… ;o)

REKLAMA:
Ochutnejte
báječnou novinku
od jednoho z
našich
předních
šéfkuchařů, autora
slavného pokrmu
Žeryk: Krysy!

CO NÁS ČEKÁ ZÍTRA:

Snídaně: Perník, čaj
Svačina: Broučková pomazánka, chléb, housky se
salámem, jablíčko, sušenka, bonbónek
Večeře: Žeryk, kečup, sýr, kompot
Možná se ptáte, proč nemáme oběd a máme tak
velkou svačinu...? To proto, že nás čeká výprava na
Jedlovou. Je to jeden z nejvyšších bodů (kopců)
v okolí. A až nahoře je umístěna restaurace (ta není
pro milovníky turistiky důležitá :o), ale je tam také
rozhledna. A pokud je krásné počasí (dnes je třeba
nádherně), tak je možno viděti obrázky do dalekého
nádherného okolíčka i blízečka. Už se moc těšíme...
:o)

VYHODNOCENÍ TIPOVACÍ SOUTĚŽE V ČOKOLÁDÁCH

Správné odpovědi jsou: Celkem je 16 druhů čokolád a my jsme s Matesem sehnali 15 druhů.
1. místa: Turbomišák, Žába, Golem 2. místa: Žolík, Barava, Naty, Myšák, Kubula
Celkové vyhodnocení snad v dalším Mixéru? :o)

Sudoku

Povídá paní Skotová svému manželovi: „Chudáček náš
Patriček. Už cucá ten bonbónek třetí týden. Neměli bychom
mu ho už vybalit?“

V Babylonu vás
čekal skvělý jídelní
zážitek.
Zavzpomínejte si
na něj vyhledáním
pokrmů a potravin
v osmisměrce!

NAMÁHEJTE HLAVIČKY…
Jak je možné, že přeskupením
jednotlivých tvarů došlo ve
spodním obrázku ke vzniku
mezery?

Po milionářově smrti se celá rodiny sejde u notáře kvůli
dědictví. Notář slavnostně otevře závěť a čte: „V plné
duševní i tělesné síle jsem před smrtí všechno utratil!“
Manželka za volantem říká manželovi: „Vidíš ty neukázněné
chodce?“
„Nic si z toho nedělej a sjeď z toho chodníku odpoví
manžel.“

UZLOVÁNÍ
Jedním z nejznámějších uzlů je dračí smyčka. Smyčka, která se mnohým líbí díky pohádce. Měli byste se ji však
naučit vázat bez pohádky a kolem pasu…;o)

Dračí smyčka
Dračí smyčka je jedním z neznámějších uzlů. Dnes již byla překonaná a zjistilo
se, že má i plno nebezpečných vlastností, přesto je znalost jejího uvázání
základem. Často se učíme vázat dračí smyčku s pohádkou, měli byste to však
umět i bez ní… A kolem pasu!

Postup:
Ovineme okolo předmětu (kolem pasu) konec lana a na
pevné části (to je ta, která vede k vzdálenému konci)
vytvoříme spodní závit. Pak volný konec zespodu
prostrčíme tímto závitem.
Koncem pokračujeme tak, že jím ovineme pevný konec a
zastrčíme ho shora zpět do závitu.
Uzel utahujeme zatažením za oba konce nebo ještě lépe
současným zatahováním dvou a dvou pramenů vycházejících z obou protilehlých stran uzlu.

Takhle vypadá:

TETA SALLY (GLORIA) RADÍ
V dnešním vydání máme speciální otázku, která se týká noha našich čtenářů (jak je vidět z bulváru, který se nám
dostal od mnoha našich zdrojů).
Milá Sally,
Jak poznám, jestli mě kluk miluje nebo je to jen kamarád?
Děkuji za odpověď. (Martina, 10 let)
Milá Martino,
tuto otázku řešíme všichni (a tedy i naši čtenáři). Jsou chvíle, kdy máme pocit, že nás někdo miluje a pak dělá věci
naprosto nepochopitelné. Speciálně pro tebe a všechny řešící podobné situace jsem udělala malý průzkum.
Názory dívek:
Většina by se zeptala a nezkoumala různé signály. Některé by si však vymyslely, že chodí s někým jiným a
pozorovaly by, zda dotyčný žárlí. (Typicky ženské jednání)
Názory chlapců:
Většina se shodla na tom, že dívka je miluje, pokud se na ně neustále dívá (prý proto, že tak to sami dělají). Dále
se dle nich zamilovanost pozná, když dívka „dolejzá“, píše dopísky, nechtěně do kluka strčí a pak mu pomůže
sbírat věci ;o), když se usmívá…
Je vidět, že názory se různí. Byl zde ještě jeden názor, který však neprošel cenzurou, jelikož nebyl uznán jako
vhodný pro děti mladší 18 let.
Přeji ti Martino, mnoho úspěchů v poznávání klučičí zamilovanosti (a přidávám radu: praxe je nejlepší učitel,
nechej do sebe zamilovat mnoho kluků a pak zkoumej…)

ALMARY

OVLIVNÍ I

Ano, je to tak. Protože někteří by rádi vyhlásili
soukromou soutěž v lovení almar, je nutno
připomenout, že za 14 dnů nás čeká další oddílová
akce a to je oslava oddílových narozenin. Stejně jako

PŘESPALNIČKY!

u Vánoční klubovky budou i na narozeninovou oslavu
rozdávány Přespalničky. Smůlu budou mnít ti, kteří
budou mít nejvíce almar z Velké filmové loupeže...
Tak na to myslete!

DRBY NEDRBY Z BABYLONU:

Víte o tom, že jsme opět v Babylonu v Liberci ztráceli věci? Dva z Vás ztratili peněženku. Zvláštní je to, že
peněženky se našly dřív, než vůbec majitelé stihli zjistit, že jim chybí.
Hláška: „To nahoře je Matěj?“ „Jo!“ „On spí?!“ „Jo.“ „Ale jestli se neprobudí, tak tu zhebne!“
Kolik je Vás dohromady? Dvacet osm. Dohromady? Ne, zvlášť...
Máš tašku s plavkama a ručníkem? Ano. A ty máš tašku s plavkama a ručníkem? Ano. Víš co, tak mi ji ukaž...
...hledání... Matěji, někdo mi ukradl tašku s plavkama a ručníkem...!
Mám přesně sto dvacet korun. Tak to si můžu koupit hranolky.
„Dojděte si sednout tam na ty bobky, ta paní nás teď poučí, co a jak máme dělat.“ „Už to udělala. Všechny nás
teď seřvala. :o)“
Představ si, praskly mi kalhoty. A ani nechtěj vědět kde! :o) No a mně praskly taky kalhoty. V rozkroku! :o) Tak to
mně taky, ale praskly mi na horolezecké stěně... :o)
Matěji, vyfotíš mne, jak si hraju na křečka? ??? No hlavou dolů...
„Matěji, rozměníš mi deset korun?“ „Jo, rozměním.“ „Tak tady máš dvě pětikoruny...!“ ???
Udělala jsem si puchýř v tobogánu... -???- No ono se to moc rozjelo a já jsem brzdila.

OMLUVA REDAKCE A VEDENÍ VELKÉ FILMOVÉ LOUPEŽE
Moc se omlouvám Myšákovi, že jsem tak trochu „zazdil“ jeho narozeniny. Nezapomněl jsem, ale to bylo ten den,
kdy jsme čekali dlouho na večeři a pak museli jít brzy spát. Leč to nešlo napravit druhý den, neb jsme byli celý den
v Babylonu a vlastně jsme se vrátili až další den... :o) Tož dodatečně všechno nejlepší, pěkně si to užij a tak... .o)))

(Nejen) Pro ty, kdo již NZ mají jsou zde oddílové stupně. Byly v nedávné (no, trochu dávnější, ale stále nedávné…)
době trochu upraveny. Jejich znění můžete najít zde. A s chutí se vrhněte do plnění!;o)

ODDÍLOVÉ STUPNĚ:
I. Oddílový stupeň
= Být alespoň 6 měsíců členem oddílu
= Být nositelem uděleného žlutého kvítku
= Vlastnit oddílový kroj
= Umět uvázat 9 uzlů
= Umět uvařit pro ostatní 2 jídla
= Umět se orientovat v jízdních řádech
= Umět zacházet s buzolou a mapou
= Znát dopravní předpisy

= Ulovit 6 bobříků
= Poznat alespoň 15 topografických značek
= Znát alespoň 5 souhvězdí a určit je na obloze
= Znát první pomoc
= Umět morseovu abecedu
= Nestydět se za oddíl
= Přivést do oddílu alespoň 1 nového člena
= Mít alespoň 80% docházku
= Zúčastnit se alespoň 1 oddílového tábora

