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Místo pro piškvorky
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Přehled akcí na časy budoucí
Termín akce

Název akce

Místo konání

Poznámka

28. 10. - 1. 11.
2015

Podzimky

Volduchy

Dřevěný srub

22. 11. 2015

Jednodenka

Okolí Prahy

11. - 13. 12. 2015

Vánoční výprava

Sedlčany

22. - 24. 1. 2015

Lyžařská výprava

Nýčovy domky

21. 2. 2015

Jednodenka

Okolí Prahy

18. - 20. 3. 2015

Výprava

Neznámé

3. 4. 2015

Za pokladem lesa

Malešický les

15. - 17. 4. 2015

Výprava

Zátoka pláňat?

29. - 1. 5. 2015

Čarodějnice

Zátoka pláňat

13. - 14. 5. 2015

Koloběžky

Stromovka

10. - 12. 6. 2015

Výprava

Do přírody

Dárečky s sebou

Akce pro veřejnost

Jen pro členy Kmene

Nezapomeňte, že každou středu ve školním roce je od 16 do 18 hodin oddílová schůzka. Sledujte oddílový web,, kde jsou vždy zaručeně čerstvé a nezkažené informace.
Na stránce http://oddil.tulaci.eu/akce naleznete aktuální soupis všech akcí včetně termínů.
Na stránce http://oddil.tulaci.eu/vyprava se vždy minimálně dva týdny před výpravou objevují
informace o aktuální výpravě.
Pokud se chcete nějaké akce zúčastnit, nezapomeňte napsat email na akce@tulaci.eu, zavolat či poslat esemesku Píšťalce na telefonní číslo 728 734 009 nebo oznámit osobně jakémukoliv vedoucímu
na tulácké akci.

Užitečné odkazy:
Tulácký web http://oddil.tulaci.eu
Tulácký Youtube http://youtube.com/tulaci00malesice
Tulácký Facebook http://facebook.com/tulaci

Tulácký Semtamník  3

Holubinky 2015

Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři,
rok se pomalu chýlí
ke konci (již je potřeba
vymýšlet
vánoční dárky :)), už
zbývají pouze ti měsíce.
Tulácký rok je ale na
svém začátku. Plán
akcí na následujících deset měsíců je již znám.
Termíny výprav, jednodenek či tábora naleznete
na webu a některé jsou vypíchnuty v tabulce na
předchozí straně.
Nezapomeňte v tyto dny dostatečně dopředu
odřeknout návštěvy prarodičů či oslavy. Zároveň si neplánujte žádné výlety na chalupy či
do zahraničí. Letní dovolenou si rodiče vyberte
jiných čtrnáct dní než posledních v srpnu. To je
totiž letní tábor a tam nesmí každý správný
Tulák chybět.

vzpomínky na tábor
Na letním táboře 2015 jsme se octli v bájném
městečku jménem Holubinky. Jeho obyvatelé si
o sobě myslí, že jsou úplně normální, ale my
víme, že to tak úplně není pravda...
A nyní si městečko trochu přiblížíme. Již z dálky
je vidět dopravní značka oznamující začátek a
konec města. Bohužel při velkých deštích občas
spadne na zem, ale tuto drobnost občané rádi
opraví.
Hlavní náměstí obklopují tři ulice. Masákova,
Pravákova a Kozákova. Každý občan si může vybrat, v jakém čísle domu bude bydlet. Následovně je mu udělena cedulka se jménem, kde je
napsaný i jeho spolunocležník.

To je ale zatím ještě daleko, nejbližší akcí jsou
Podzimky, které strávíme v dřevěném srubu u
vesnice Volduchy. Budeme sekat sekyrou a řezat
pilou, abychom si mohli uvařit na ohni. Nebude
chybět výlet na slovanské hradiště Březina a zahrajeme si spoustu her. Nenechte si ujít noční
překvapení, které chystáme.
Na Podzimkách začne očekávaná celoroční hra.
Co to bude? Nechte se překvapit a vyrazte s
námi.
Věřím, že jste již napjati, co se v novém
Semtamníku dočtete. Tak tedy vzhůru do toho a
půl je hotovo.
Příjemné čtení přeje
Mates

Masákova ulice

Uprostřed náměstí stojí velká posvátná houba,
která tu roste již od nepaměti. Je asi dva metry
vysoká a šířka klobouku bude něco přes metr.
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se na něj zavěšují kašpárci. Jsou to ochránci Holubinek. K jejich funkci a vzniku tradice se váže
tato legenda:
V dobách, které nepamatují ani naše prabáby,
žila v Holubinkách rodina Střevlíků, podle všeho
velice vzdáleni předci dnešní rodiny Půových. A v
léto rodině se narodila dvojčata . Dva chlapci, vysocí jako bedly a statní jako křemenáči v nejvrcholnejší fázi růstu. Ti kluci byli tak veselí a hraví,
že se jim v jejich vtipnosti nemohl nikdo vyrovnat.
Nijak se osudu nepříčili a využili toho, co jim příroda dala do vínku. Stali se obecními šašky. Jejich
taškařice a smích měly zázračnou moc. V přítomnosti dvou bratrů se veškeré špatné události, které na obyvatele městečka dolehly, zdály mnohem
lehčí. I když vetešníka v lese přepadli loupežníci,
vyhořela radnice nebo by1 suchý rok a nerostly
žádné houby, lidé dokázali najít na každém zlu
vždy jeho dobrou stránku.

Nesmím zapomenout ani na znak města, který
visí na kůlu. Ten má ještě jeden úkol. Každé ráno

Vzchopili se, loupežníky pochytali, postavili
novou radnici a bez hub se ten jeden rok taky
obešli. Jednoho dne se však stalo neštěstí. Smích
dvou kašparů přehlušil strašlivý lomoz, kamenná
lavina pohřbila je nadobro. Těla dvou bratrů se
nikdy nenašla. Pláč našeho lidu však obměkčil
srdce lesního boha Podhoubí. U kůlu měšťanům
zanechal dvě figurky v podobě kašpárků jako ná-

Kašpárci

U dvou hřibů

Posvátná houba

Vedle houby stojí stožár, kde celý den vlaje
vlajka – v dešti i v žáru.
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hradu za ztracené přátele. Holubinkovští od té
doby každé ráno vyvěšují kašpárky na kůl a věří,
že tak od městečka odkloní zlo světa.

Houby houby
Houby, houby,
dám je do trouby.

Pohostinství U dvou hřibů je jediným a zároveň
nejlepším podnikem v Holubinkách. Můžete si u
něj vybrat z nabídky čítající jedno jídlo.

Pak je osolím,
a jejich vůní se napojím.
Pak je z trouby vytáhnu,
a žaluzie vytáhnu.

Básničky

A jejich slizkou chuť si vychutnám...
Neznámý

Honza
Honza to je jméno skvělé,
Honza, Honzík, Jan.
Mám ho ráda, to je jasné,
prostě jméno skvělé.
Anička
Když prší!
Houby rostou,
Borůvkové hody

na louce však nerostou.
Jen v lese,

Kam se vydat

v krásném lese,

Bylo to tam nádherné. Ostrov na samotě. Chatka
s pláží i grilem. Na druhé straně ostrova bylo
město a tam se dalo nakoupit úplně všechno.
Hračky, jídlo a prostě všechno. Takže super
místo na dovolenou.

s vlhkou půdou...

Lidé houby sbírají,
a pak je usmaží,

Anička pro noviny Dnes

děti je sní,
a potom sladce spí...
Lili
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Holubinkovští
občané
někteří vybraní jedinci...
Mechomír Pravák
Pan starosta Mechomír Pravák je veselé mysli a
fialového klobouku. Svoji funkci vykonává svědomitě. Každý den svolává Holubinkovské
obyvatele na shromáždění, kde se probírají důležité věci týkající se života obce. Jako správný
starosta se zajímá o vše, co se v obci děje. V poslední době ho zaměstnávala Černá houba a létající borovice, ale jinak vede statistiky sběru
hub a zaznamenává jejich výskyt na obecních
pozemcích. Jeho povinností je také starat se o
obecní kašpárky.

Indiana Houbes
Indiana Houbes se narodil do prosté rodiny
pěstovatelů muchomůrek, v jižní části obce Holoubkov, která se časem stala součástí velkých
Holubinek. Zprvu to vypadalo, že se bude mladý
Houbes podílet na rodinném řemesle a že jeho
dny budou naplněny trousením, sklízením a lisováním hub, jež byly využívány převážně pro
kosmetické účely. Naštěstí pro nás, milí čtenáři,
se však mladý dobrodruh v této práci nikdy neshlédl a páchnoucí výpary z vařených kloboučků, které se pak používaly jako základ do mastí
proti ušnímu mazu, ho definitivně odradil od kariéry v tomto oboru.
Jak jen to bylo možné, opustil své rodné podhoubí a vydal se na cesty. Sám o tomto zlomu ve
svém životě jednou řekl (úryvek z interview pro
časopis Bedla):

Mechomír Pravák
Indiana Houbes
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"Bylo to divoké období mého mládí -- vlastně za
to může i trochu náhoda. Měl jsem velké sny a
chtěl jsem je realizovat jakýmkoliv způsobem.
Impulzem bylo, když jsem potkal obchodníka,
který mi nabídl, že mi prodá mapu k pokladu,
pokud pro něj seženu jistou prašnou houbu. Sice
jsem tehdy rozpoznal jenom jeden typ houby -muchomůrku -- které byla plná celá rodinná farma, ale pro mapu k pokladu bych udělal cokoliv."

nenávratně poškodit nosní a ústní cesty dýchací,
což může vést k doživotním problémům s dýcháním.
Od této události již cesty mladého Houbese
vedly jenom po samých slavných míst -- podrobné vyprávění můžete číst v brožurách nakladatelství Nakládáná houba:

✔ Obyvatelé zarezlé sprchy (pojednává o
mikrobech a především houbách, které se
usazují v každé neudržované koupelně)

✔ Indiana Houbes a rám vázy (příběh o historii slavného obrazu "Váza hub", jehož
rám skrýval klíč k pokladu našich předků)

✔ Indiana Houbes a polední křížalová výprava (Povídka o tom, kterak Houbes, během cesty ke své babičce, která mu
připravila křížaly k polednímu mlsání, našel svitek o válce města Muchomůrek s
Holubinkami)
Houbes na své přednášce

"Byť jsem se opravdu snažil, našel jsem dle obrázkové předlohy pouze jedinou houbu, u které
jsem měl jisté pochybnosti, ale nakonec jsem ji
obchodníkovi přinesl a výměnou dostal mapu.
Až později jsem se dozvěděl, že houbu Pčíkus
Nerýmus jsem omylem zaměnil za Pfujtus Dusifus a přinesl jsem tak obchodníkovi jiný druh.
Na druhou stranu, jeho mapa mne místo k
pokladu zavedla na slintací turnaj závodních
šneků Blé-Open, takže necítím žádné výčitky
svědomí. "
My z redakce jenom doplňujeme, že zatímco
Pčíkus Nerýmus, tedy Pčíkavka Protirýmná má
povznášející účinky na nosní dutiny, Pfujtus Dusifus, neboli Ohyznatka Dusivá má přesně
opačný efekt a může v jistých případech

✔ Indiana Houbes a tajemství vyšťavené
LEDky (Záznam rozhovoru s Houbesem o
výdrži čelovek s LEDkami při dobrodružných výpravách do podzemí a jiných
temných míst)

Klouzkoslav Klobouček
Klouzkoslav Klobouček patří do známé rodiny
písmáků. Ti v Holubinkách píší kroniku města již
od nepaměti. Jeho otec bohužel před rokem zemřel, a proto zápis houbařské sezóny 2015 byl v
jeho rukách. Klouzkoslav ale obrazem svých rodičů, a proto mu se zapisováním museli pomáhat občané holubinkovských rodin, kteří se
úkolu zhostili se vší parádou. Klouzkoslava můžete vidět v Holubinkách v růžových kalhotách,
černém saku a vždy s kravatou. Většinu času má
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na hlavě svůj klobouček s barevnými husími
brky.

Muchomamka červená zapaluje slavností oheň

Táborníkova
poradna

Klouzkoslav Klobouček

Muchomamka červená
V červeno-žlutém oblečení s typickým "Muchomůrkovským kloboučkem". Mamka z rodiny
Muchomůrek. Zcela praktická a nevýstřední osoba. Dá se říci také téměř nekonfliktní (jen v rodině vlastní občas udržuje stav napětí). V
Holubinkách se zabývá ruční výrobou knoflíků a
slavnostních oděvů.

Tato nová rubrika byla zřízena speciálně pro
nováčky. Ale určitě se vyplatí přečíst i starými
mazáky. Bude vás informovat o základních potřebách na oddílové akce. Dozvíte se zde, jak vybrat spacák či jestli koupit nerezový nebo
hliníkový ešus. V třetím díle si řekneme něco o
tom, jaké oblečení je vhodné na výpravy.

Oblečení
Co si dnes vezmu na sebe je obvyklá otázka každého z nás. Zvláště na jaře a na podzim je toto
rozhodování složité. Rána jsou chladná a odpoledne stoupají teploty přes dvacet stupňů. Občas zaprší a někdy fouká ledový vítr.
Běžně ale nemá rozhodnutí tak fatální následky
jako na výpravě. Když si do školy vezmete mikinu a při cestě začne pršet, tak doběhnete domů,
stoupnete si pod nejbližší stříšku či nastoupíte
do autobusu.
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Ale co na výpravě? Tam tyto možnosti nemáte.
Většina výprav je do chat, proto je možné skočit
do tepla. Ale co když jsme na výpravě pod stan?
Tam tato možnost není, a proto je dobré se připravit na jakékoliv počasí – déšť, vedro i něco
mezi tím.

✔ 1x šála
✔ 2x nepromokavé rukavice

Zároveň je ale nutné myslet na to, že výprava
trvá víkend a ne čtrnáct dní. Realita je taková, že
většina dětí si na výpravě převlékne pouze
spodní prádlo. Proto nemá cenu dětem dávat
čtyři trička či troje kalhoty.

Doporučený seznam podle Matese:
Jaro, léto, podzim
✔ 2x triko s krátkým rukávem – jedno na
chození (při odjezdu má dítě na sobě),
druhé na spaní (poslední den v něm jede
domů)

✔ 1x kalhoty dlouhé (podle počasí má při
odjezdu dítě na sobě)

✔ 1x kraťasy (podle počasí má při odjezdu
dítě na sobě)

✔ 1x mikina
✔ 1x bunda – nepromokavá nebo pláštěnka
✔ 2x spodní prádlo
✔ 2x ponožky

Zima
✔ 2x triko s dlouhým rukávem – jedno na
chození (při odjezdu má dítě na sobě),
druhé na spaní (poslední den v něm jede
domů)

✔ 1x oteplováky (podle počasí má při odjezdu dítě na sobě)

✔ 1x šusťáky (podle počasí má při odjezdu
dítě na sobě)

✔ 1x tepláky nebo legíny pod oteplováky
✔ 1x teplá mikina

Oblečení na jarolétopodzimní výpravu

Mates

Okénko do kroniky
70 km podél Berounky na kole
Vechtrovna Korno, 24. - 26. 4. 2015

Poslední cyklovýprava se konala před šesti lety
na Petře v Česko-saském Švýcarsku. I když
půlka lidí šla pěšky, půlka jela na kole… Pořádná
cyklovýprava tedy byla v roce 2008 v Dubici u
České Lípy. Poté nastoupila generace nových
dětí, kteří byli ještě moc mladí na to, aby s námi
jezdili na kolo. Opičák se sice dva roky snažil
udělat výpravu, ale u starších nebyl zájem. Proto
se od tohoto konceptu na pár let ustoupilo.
Již před dvěma lety za námi chodili děti s tím, že
by rády jeli někdy s Tulákama na kolo. Vždy následovala klasická odpověď: „Sežeň pět lidí (nad
deset let) k sobě a my akci zorganizujeme.“ Pamatuji si, že dřív byly cyklovýpravy omezeny
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věkem 13 let. Doba jde dál a my nepočítali s tím,
že se tento počet dětí sejde. A taky že ne.

ze spacáků a k snídani jsou buchtičky s čajem.
Po snídani mi zazvoní budík nařízený na osmou,
kdy jsem myslel, že budeme vstávat.
V půl deváté jsme již na kolech. Jízda jde celkem
rychle. Čekáme v Srbsku, u přístřešku na začátku cyklostezky, v Alkazaru a pak až na kraji Berouna. Rozestup mezi prvními a posledními není
nijak veliký. Přejedeme přes most k nádraží a
poté přes náměstí k Městské hoře. Tam se zrovna běží nějaké závody, ale je nám dovoleno dotlačit kola k medvědáriu. Ondra, Vojta a Matěj
jsou zrovna venku a koupají se v bazénku.

Odpočinek

Na táboře 2014 nám začalo šrotovat hlavou,
jestli by se už dost dětí nenašlo. Podle ohlasu
dětí to vypadalo, že ano. Na duben příštího roku
jsme tedy zkusili dát do plánu cyklovýpravu.
Místečko jsme měli zamluvené na Vechtrovně
Korno, budeme tedy jezdit po cyklostezce podél
Berounky. Omezení pro přihlášení dětí tedy nebyl věk ale to, jestli na kole dokáží ujet 10 km.

Pátek
Takový ohlas jsme nečekali. Přihlásilo se 15 dětí
a 5 vedoucích. To se tedy budeme ve Vechtrovně
pěkně mačkat.
Týden před akcí odřekli dvě děti a dva vedoucí,
takže počet účastníků se stanovil na 16. Jirka se
uvolil, že nám odveze z klubovny kola na místo,
takže jsme mohli jet do Srbska vláčkem. V pátek
večer ještě za svitu baterek sekáme dřevo na
snídani, zaléváme stromky a obdivujeme vlaky
jezdící hned vedle drážního domku.

Sobota
Včera šli děti spát až kolem půlnoci. Na půdě
jsme je nechali blbnout docela dlouho. Přesto se
v sobotu ráno již v půl sedmé dožadovali odjezdu. Od šesti byli vzhůru. V sedm tedy vylézáme

Je deset dopoledne a přemýšlíme, kam pojedeme dál. Nejdřív si ale dáme smetanovou zmrzlinu. Část z nás se ještě vydá do kopce na
rozhlednu za šest korun. To je cena panečku!
Myslel jsem, že pojedeme kousek k Nižboru a
pak se vrátíme stejnou cestou zpátky. Musíme
být totiž asi ve dvě na vlakovém nádraží, kde se
Amazonka prohodí s Píšťalkou. Nakonec se čtyři
z nás ztratí na náměstí, a tak jsme všichni dojedeme k nádraží. Tam si na mapě ujasníme cestu
a startujeme po krásné cyklostezce proti proudu
Litavky. Po pár kilometrech (asi třech) zastavujeme a dáváme si na pampeliškové louce oběd.
Chleba s taveňákem a okurka nám postačí.
Po dalším kilometru se rozdělujeme na dvě skupiny. Silnější borci pojedou se mnou (Matesem)
do kopců směrem na Koněprusy kolo-5-nahled a
ostatní s Jirkou a Ámou zpět po cyklostezce na
nádraží. Slabší skupinka nabírá Píšťalku a šlape
do kopce se na Tetín, kde byla umučena svatá
Ludmila. Na radu babičky se vydává po cestě
dolů k Berounce. Je celkem strmá a někteří kola
tlačí. Domča mizí někde v křoví. Nakonec to
všichni zvládnou a podél řeky dojedou až k
Vechtrovně, kde jsou kolem třetí hodiny.
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Nakonec mu prozradím tajemství, že má mačkat
i přední a tak se mu hned jede líp.
U Vechtrovny nás již čeká druhá skupinka.
Společně si dáme svačinku a na kolech ještě
chvíli skotačíme na houpačce či překážkové
dráze, co vytvořil Jirka. Nechybí jízda pomalosti
i rychlosti. Zbytek odpoledne a večera ještě sekáme dřevo a vaříme společně večeři. Poté do
noci hrajeme kostky. Vyhrál Vojta.

Neděle
Všichni pohromadě

Silnější skupinka o šesti lidech se vydává do
kopců. Od Litavky jedeme dva a půl kilometru
stále do kopce. Někteří z nás seskakují z kola a
tlačí. Čekáme na sebe na rozcestí, kde se kříží
pět silnic. Je tu pěkný rozhled a keška pod stromem. Já bych se podíval na Koukolovu horu. Je
to ještě 120 výškových metrů a necelý kilometr.
Děti rázně odmítají. Do Koněprus, kam vedla původní trasa, nepojedeme. Bylo by to moc z kopce
a poté moc do kopce.
Volíme variantu přes Vinařice a Liteň. Po cestě
potkáváme velkou sochu černého šachového
koně. Za tento výlet takovýchto figurek potkáme
dalších několik. V Suchomastech prosíme místní
o vodu a dostáváme ji. Stodvacetimetrové
klesání na dvou kilometrech je pěkný sešup.
Těsně před Litní se nám to poštěstí a všichni z
nás jedou přes 50 km/h. Místo toho, abychom
krásně po silnici dojeli do Karlštejna a poté do
Srbska, vyrážíme přes vesnici Korno. Je to sice
blíž, ale zato horší cesta. Vzdálenostně už jsme
blízko Vechtrovně, ale výškově ne. Klesáme lesní
pěšinou, kde brzdíme co to jde. Poté NPR Koda,
kde je cesta hliněná pěšina na šířku kola. Je to
ještě větší sešup a tady zjišťuji, že Hříbek umí
brzdit jen zadní brzdou. Neustále tedy smykuje.

Dnešní plán je jasný. Dojet až do Prahy na kole.
Tentokrát se děti vzbudili poměrně pozdě. Kolem osmé mě vytáhl ze spacáku až budík. Snídaně, uklízení baráku a odjezd. Asi v jedenáct
vyrážíme. Jirka pojede autem s našimi batohy a
občas na nás počká. Do Karlštejna jedeme po si

Na mostě u Dobřichovic

lnici, ale to se nedá nic dělat. Jinak se tam dostat
nedá. Na kraji Hlásné Třebáně sjíždíme ze silnice a jedeme podél vody. Ježovka se někde vyflákal, ale nic z toho není. V zadní Třebáni je
třeba přejít most na druhou strnu. Cedule „Cyklisto, sesedni z kola“ nám to důrazně nařizuje.
Vzhledem k tomu, že přes noc a dopoledne pršelo, jsou všude kaluže. Hříbek s Pampeliškou
Tulácký Semtamník  12

všechny schválně vymetají. Nakonec k tomu
navedou i další děti. Obzvláště soustava velkých
louží v Řevnicích se jim líbí. Na kraji Dobřichovic
čeká Jirka s autem a my si dáme svačinu. Máme
za sebou 13 km. Ani ne polovinu cesty.

Někteří si k němu hned hodí kola do vleku,
ostatní pokračují do haly. Netrefím správný
vchod, a tak čekáme v chodbě k nástupištím. Píšťalka zatím dojde pro čekající rodiče do haly k
pokladnám. Postupně je sem posílá a výrazy a
komentáře rodičů jsou k nezaplacení

A teď už je to až do Prahy krásný asfalt mimo silnici (Snad kromě malého úseku v Černošicích.)
Nacházím na zemi flašku s vodou a propíchlým
víčkem. Tak za jízdy dětem dělám osvěžení. V
Černošicích na loučce dáváme oběd – opět chleba. V Radotíně se od nás odpojí Diskíto, který tu
bydlí. Také tu Pampeliška spadne na zem, protože se kouká do tachometru. Je z toho silniční
lišej na koleně.

Mates

Až po Malou Chuchli to jde krásně – kaluže,
hladký asfalt, jede to jako po másle. Zastavujeme
na plácku a dáváme si sušenku. Za hodinu a půl
máme být na Smícháči a tímhle tempem tam dorazíme za třicet minut. Užíváme si sluníčka, svačinky a házení kamenů do vody (které si posléze
lovíme zpátky). Začne se ochlazovat, děti chtějí
jet dál. Máme ale strašně moc času.
Děti si tedy otočí kola, začnou točit pedály a na
pneumatice přeřezávají stonky rostlin. Říkají
tomu pila. Za chvilku se ale kolo-6-nahled zatáhne obloha a spustí se déšť. Malé kapky vydržíme, ale za chviličku se už stěhujeme pod most.
Tam pila pokračuje ve svojí práci. Nejhorší už
přešlo, myslíme si a vyrážíme. Silný déšť nás zasáhne již před Barrandovským mostem, ale my
musíme dál. Na chvilku se schováváme v
tunýlku a někteří si vyndavají bundu.
Stále prší. Dostáváme se na Zlíchov, kde musíme
na chodník. Naštěstí vytrvale prší, a tak ho
máme celý pro sebe. Kapky padají tak velké, že
to i trochu bolí. Nějaké dítě vzadu křičí: „Au, au,
au“. Na Smíchovském nádraží potkáváme Jirku.

Holubinky v Praze?
Že by se holubinkovské houby dostaly do až do
Prahy? Opičák nám poslal fotku a dodává: „Nachází se na bezejmenném pražském náměstí,
kde se sbíhají ulice Odborů a Na Zbořenci. Těsně
vedle ulice Myslíkova. „
A jak se nová houba bude jmenovat? Posílejte
nám tipy na semtam@tulaci.eu

Houby v Praze

Další houbičky nalezl Opičák ve stanici metra
Můstek. Jsou nakreslené na stěně, která zakrývá
část, ve které se staví.
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Král Hřib

Houby na Můstku

Narozeniny
Pampeliška si během několika let ochočil různá
drobná zvířátka. Některá mu každý rok lezou ve
stanu po plachtě, jiná sbírá na louce prakticky
každou výpravu. Kdybyste jim náhodou chtěli
popřát k svátku, tady je jejich seznam:

✔

Jarmilka (kobylka) 4. 2.

✔

Emanuel (motýl) 26. 3.

✔

Amálka (žížala) 10. 7.

✔

Evžen (sekáč) 10. 11.

Bylo jednou jedno království. Tam žil král Hřib.
Měl plesnivý klobouk. A měl kořeny do země
dvacet metrů. Jednou za ním přišly děti a ty si ho
daly do lednice. A tam zmrzl. A hodně tam zmrzl.
Byl nebyl jednou jeden sysel Eduard a ten tam
přišel a vytáhnul ho z ledničky. A pak ho
schramstnul. A vyprdl jeho duši, protože měl
průjem. Král Hřib ožil a přemýšlel, co teď jako
bude dělat. A zlomil si nohu. A přišel k němu zajíc a pak ho znova schramstnul. A pak že je moc
ošklivej a vyplivnul ho. A král dostal průjem. Pak
chcípnul a stal se z něj prahřib.
Na schůzce jsme vymýšleli tento příběh a zároveň
jsme k němu kreslili ilustrace.

Kobylka luční
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Co to je?
Poznej, co je na fotce. Jde o reálný objekt. Abys
měl porovnání s realitou, napovím, že výška obrázku odpovídá v realitě asi 10-20 cm. Odpověď
najdeš na konci Semtamníku.
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Doplň si sám
Na správné řešení se ptejte Pampelišky.
Samotná redakce odpověď nezná.

✔ Máš rád fialovou? Jo
✔ Přeješ si tablet? Ne, už ho mám
✔ Máš 5 v žákovský? Ne
✔ Za jak dlouho tě zabiju koulí? Ve snu
✔ Kolik otázek máš? 5

Idol všech kočiček,
nepřítel rozcviček,

Lukášek

kocour bez vady,

✔ Usínáš u zapnuté televize? Ne

_______ je tady.
Pampeliška

Zjisti víc
o svých kamarádech...
Na schůzce jsme si navzájem dávali otázky,
jejichž odpovědi by nás zajímaly. Některé otázky
byly jednoduché např. Jakou máš oblíbenu
barvu, ale některé měly hlubší myšlenku. Zde je
výběr odpovědí.
Hříbek

✔ Má tvoje sestra kluka? Ne

✔ Máš rád marmeládu s chlebem? Ne
Bambule

✔ Jakou máš rád barvu? Zelenou
✔ Kolik poznámek máš? Nula
✔ Máš sourozence? Ano
✔ Spíš s plyšákem? Jo
Pampeliška

✔ V kolik jsi nejpozději šel spát na táboře? V
5:00

✔ Máš rád Denisu Dražinovou? Ne

✔ S čím máš penál? Modrá barva

✔ Máš rád Justina Bíbera? Ne

✔ Co byla táborová hra? Holubinky

✔ Chtěl bys být mrtev? Ne

✔ Kdy jsi byl naposled nemocný? V červnu

✔ Máš rád krupicovou kaši? Ne

jsem měl rýmu

✔ Máš rád červenou? Ne

Matyáš

✔ Kdy pojedeš na tábor? Nevim
✔ Víš, co to je qinoa? Ne
✔ Máš rád, celer, petržel a řepu? Jo
✔ Znáš město Plumlov? Ne
✔ Pojedeš na Vánočku? Nevim
Monsterhigh

Vtipné okénko
✔ Pane rybáři, jak to, že si necháváte jen ty
malé ryby a ty velké pouštíte?
To máte tak, drahý pane, my máme doma
jen docela malou pánev a ty velké by se
mi na ni nevešly.
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✔ Skot si večer čte a každou chvíli zhasne,
aby za okamžik znovu rozsvítil. Přítel se
ho ptá, proč to dělá. "Šetřím elektřinu, obrátit další stránku knihy můžu přece i potmě.

✔ "Já si bez kapra vánoce ani nedovedu
představit." "To máte, stařečku, tak rád
ryby?"
"To ani ne," připouští stařeček, "ale Anči
obvykle zaskočí kost a já ji mohu dát herdu do zad."

✔ Jde domorodec kolem rybníka a osloví
cizího rybáře: "Pane, tady nemůžete nic
ulovit. Vždyť v tomto rybníce není ani jedna
ryba."
"Propána," zděsí se lovec, "proč mi to
říkáte?! Jak já si mohl do večera krásně
zarybařit!"

✔ Rozzářený Tonda Štípa se vrací od Dyje a
už ve dveřích volá: "Ženo, tři neděle nebudeš kupovat maso!" "To jsi nachytal tolik
ryb?" diví se překvapená žena. "To ne,"
připouští Tonda, "ale propil jsem celou
výplatu."

Matamata třásnitá
Tahle podivná věc je ve skutečnosti želva. Nachází se hlavně v Jižní Americe. Má nebezpečné
pichláky na krunýři. Takhle podivně vypadá
kvůli maskování, protože může vypadat jako
velký list. Nechybně číhá ve vodě, a když kolem
proplave ryba, slupne jí. Dokáže vystřelit hlavu
podobně, jako žáby vystřelují jazyk, protože má
extrémně dlouhý krok. A má také obrovskou
pusu, takže pozře i větší ryby.

Okénko do přírody
Nejdivnější zvířata
Štětinatec kubánský
Mělo se za to, že kubánský štětinatec je už dávno
vyhynulé zvíře. V roce 2003 se ale jeden našel
na horách v Kubě
Štětinatec bylobjeven a pojmenována v roce
1861 a od té doby bylo odchyceno jen 37 kusů.
Chtěli byste ho jako domácího mazlíčka?
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Axolotl mexický
Axolotl vypadá jako mimozemšťan, ale je to
opravdu zvíře. Vyskytuje se běžně v Mexiku..
Česky se jí říká vodní dráček nebo tygří mlok.
Jedná se o druh mloka. Je zajímavý zejména tím,
že dokáže regenerovat většinu svých částí těla.
Když mu upadne ruka, jednoduše mu naroste
nová. Dokud mu neupadne hlava, je nesmrtelný.

dlouhé prsty, kterými se dloube ve stromech a
hledá housenky.
Mezi domorodci je rozšířená pověra, že pokud
na někoho svým prostředníčkem ukáže, dotyčný
zemře. To je důvodem, proč ho zabijí, kdykoliv
se objeví v blízkosti vesnice.

Blobfish
Potkat ji můžete, pokud se budete potápět do
velkých hloubek na pobřeží Austrálie nebo
Tazmánie, protože žije na mořském dně v hloubce 600-1 200 metrů. Nemá žádné svaly a její tělo
je tvořeno pouze rosolovitou tkání.
Tuhle konstituci těla musí mít kvůli tomu, v jakým hloubkách žije – je tam totiž asi tak desetkrát větší tlak než na hladině.
Ačkoliv nemá svaly, dokáže se ve vodě pohybovat tím, že se nechává unášet proudy a baští
to, co jí zrovna plave kolem.
O Blobfish se tvrdí, že je nejošklivější rybou na
světě.

Ksukol ocasatý
Ksukol je poloopice, která žije na Madagaskaru.
Bývá 40 cm vysoký a je fakt podivný. Potravu
hledá velmi zajímavě. Využívá k tomu své
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Schůzky aktuálně
aneb

Co děláme každou středu?
Na začátku dubna jsme kreslili cedule na Za
pokladem lesa. Každý si mohl vybrat mezi fixami
a remakolkami (takové tempery). Udělali jsme
jich opravdu hodně.

lečení ze "ztrát a nálezů 2014" do červeného
kontejneru.
V rámci schůzkové hry Tajemství lesa jsme se
dozvídali informace o houbách. V rámci jedné
hry jsme se snažili ukrást houby druhému týmu,
ale zároveň uchránit ty svoje.

Bránění hub
Cedule na Za pokladem lesa

Dne Země připadá na 22. dubna. To byla zrovna
středa. My jsme třídili odpadky podle kontejnerů, hráli běhačky na louce a nakonec vhodili ob-

V polovině června jsme hráli dračí ocásky,
empatii a mrazíka (když se zatáhlo, jinak bylo na
běhání moc horko). Také jsme si řekli k čemu
všemu se dá použít černý bez...

Dračí ocásky
Třídění odpadků
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Jak skončila schůzková hra Tajemství lesa? Na
předposlední schůzce si děti navzájem ohodnotily vytvořené lesy. Za půlroční snažení si každý
odnesl domů bambus.

Při příležitosti poslední schůzky jsme se vydali
na minigolf do areálu Gutovka. V pěti skupinkách jsme si obešli všechny jamky. Některé se
nám podařilo trefit až na padesát ran.

V září jsme zkoušeli udržet zapálenou svíčku a
přitom chodit a běhat. Na papír jsme kreslili obrázek pomocí kapajícího vosku.

Veselý bambus nebo-li dračinec

Pardon, on to ve skutečnosti bambus není jak
jsme se dozvěděli z Facebooku od Filipa Tomsy:
„Rostlina s názvem veselý bambus ve skutečnosti není bambus, ale dračinec pruhovaný z
čeledi agávovitých. Botanici ho řadí mezi nepravé palmy. U nás se objevil někdy v devadesátých letech minulého století a ihned si získal
velkou popularitu. Tento dračinec patří stejně
jako jeho příbuzní do skupiny velmi snadno
pěstovatelných a množitelných rostlin.“

Kapání obrázku

Mates

Názor na alkohol
Alkohol je špatný. Na nic vám není. Jenom vám
škodí. A když se ráno probudíte, máte z toho kocovinu. Tak by mě zajímalo, proč je alkohol na
světě.
Anička

Matyáš a Vojta na golfu
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Tulácká kuchařka
Lívance
Toto jídlo dlouhou dobu na seznamu jídel, které
se vaří na výpravách, nebylo. A to z prostého důvodu. Palačinky se pro velké počty lidí smaží
dlouho. Zároveň je nutné mít mléko, což se na
výpravu vozí obtížně
Při počtu dětí, které jezdí na výpravy si tuto delikatesu můžeme občas dovolit.

půl hodiny až hodinu kynout. Nejlepší je těsto
dát do teplé místnosti, tam totiž kynutí probíhá
rychleji.
Po vykynutí smažíme jednotlivé lívance na oleji.
Využijeme lívancovník či normální pánev.
Podáváme s marmeládou, tvarohem či skořicovým cukrem.
Píšťalka a Mates

Letem světem

✔ Během cyklovýpravy na Korno bylo

Přísady pro 4 osoby:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

½ l mléka
300g polohrubé mouky
2 vejce
půl kostky droždí
lžička cukru
špetka soli

Postup:
Z vlažného mléka, cukru a droždí vytvoříme
kvásek. To uděláme tak, že
Všechny ostatní ingredience smícháme dohromady. Těsto přikryjeme utěrkou a necháme asi

krásné počasí, jen v Praze nás zastihl slejvák. Za dva dny jsme podél Berounky ujeli
přes 70 km. Navštívili v Berouně rozhlednu i medvědárium, Tetín či Přírodní
rezervaci Koda. V neděli jsme na kolech
dojeli až na Smíchovské nádraží.
✔ Na cyklovýpravě nikdo nepíchl.

✔ V závodě 24 hodin na koloběžkách jsme
ujeli společně 352,8 km (147 kol) a naše
stáj Wemena byla průměrně nejmladší!
Celou dobu bylo hezky a vystřídalo se u
nás kolem dvaceti závodníků.
✔ Pampeliška se na koloběžkách tolik snažil
až z toho musel chodit několik týdnů o
berlích.
✔ Skřítek tábornictví nás prozkoušel v Zátoce pláňat z dovedností. Sekali a řezali
jsme dřevo, vařili si na ohni a naučili se
pracovat s mapou a buzolou.
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✔ Po Adršpašsko-teplických skalách jsme na

✔

✔
✔
✔

pětidence nachodili přes 44 km. Třikrát
jsme byli na koupališti, dvakrát ve
skalním městě a jednou na rozhledně.
Letní tábor Holubinky 2015 je již minulostí. Houbařská sezóna skončila. Černá
houba byla zničena. Rodiny si odvezly
domů nasbírané houby.
Několik lidí si začalo plnit Dovednosti,
Pampeliška a Anička je zdárně dokončili.
Kdy a kdo se první pustí do oddílové
Zkoušky?
Díky volňáskům navštívili rodiče, děti i
vedoucí muzeum voskových figurín.

✔ Na

Youtube je novinkou video z
květnovky a tábora. Videa jsou dostupná
na youtube.com/tulaci00malesice

Hádanky, úkoly
Prášky
Těžce nemocný starý pán byl u doktora a ten mu
předepsal 2 červené a 2 modré prášky. Přesně o
půlnoci si musí vzít právě jeden prášek modrý a
právě jeden červený. Pokud si je nevezme, jeho
srdce to nevydrží. Pokud si jich vezme víc, zemře na předávkování.
Protože byl z cesty k doktorovi unavený, šel si
hned po příchodu lehnout (takže si prášky nenachystal). Spal až do půlnoci, kdy ho probudil budík. Ke svému zděšení zjistil, že došlo k výpadku
eletřiny a všude je naprostá tma. Zašmátral v
krabičce na léky a zjistil, že ty 4 prášky od sebe
hmatem nerozezná a žádná možnost k posvícení
také neexistuje.
Zachoval chladnou hlavu, zamyslel se a celou
situaci v mžiku bravurně vyřešil. Jak?

Šašek a král
Psaní slova "houba"

✔ Zátoka pláňat zažila rekordní obsazenost.
Na Srazu oddílů se sešlo 102 lidí. Nemoc
nás neskolila. Za drahokamy z aztécké
pokladnice jsme koupili lék.
✔ Na jednodence v říjnu jsme zasadili strom
u klubovny a promítli fotky a videa z
uplynulého školního roku.
✔ Na Facebooku jsou informace vždy nejrychleji.
Přidejte
si
nás
na
facebook.com/tulaci
✔ Fotogalerie je kompletní na webu foto.beruna.cz/foto-tul

V jednom království žijí král a jeho dvorní šašek.
Šašek nenávidí krále, král nenávidí šaška. Dohodnou se, že se jednoho dne otráví.
V celém království existuje jen dvanáct flakónků
jedů a tyto jsou zamčeny v komnatě v zámku.
Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12, se vzrůstajícím číslem roste i síla jedu. Funkce na lidský
organismus je prostá ? vypiješ jed, umřeš. Každý
silnější jed neutralizuje všechny slabší, což znamená že jed číslo dvanáct neutralizuje všechny
jedy, jedenáctka všechny kromě dvanáctky atd.
(Pokud vypiješ jedenáctku a potom dvanáctku,
nic se ti nestane. Pokud vypiješ dvanáctku a potom jedenáctku, umřeš.)
Král jde do komnaty s jedy jako první a vybere si
všechny sudé jedy (2,4,6,8,10,12). Pak jde do koTulácký Semtamník  24

mnaty šašek a vezme si, co zbylo. Sejdou se v
trůnním sále, každý z nich naplní jeden pohár a
podá jej tomu druhému, který jej okamžitě vypije. Následně si každý z nich ještě jednou naplní
pohár, tentokrát už pro sebe, a vypije ho (v naději, že se tím zachrání).

* Žaludek supa dokáže strávit smrtelně jedovatý
Antrax.

Jak to šašek udělal, že se druhého dne probudil,
ale král zemřel?
Předpoklady: Každý (šašek i král) chce
PŘEDNOSTNĚ přežít. Pokud přežije, pak chce co
možná nejjistěji otrávit toho druhého. Každého
jedu je jen jedna dávka ? nelze ji dělit. Jedy jsou
kapaliny bez barvy a zápachu a mají stejnou
hustotu jako voda.
Řešení je na konci Semtamníku.

Víte, že...
* Na každého občana v USA připadají 2 kreditní
karty.
* Slovo "šach mat" v šachu pochází z perského
výrazu "Shah Mat" a znamená "král je mrtev".
* Nejstarší žvýkačka je přes 9000 let stará.
* Měsíc se vzdaluje od Země 3,8 cm za rok.
* Průměrný lidský život je dlouhý jen zhruba
650 000 hodin.
* Prezident Barrack Obama přečetl všechny knihy o Harrym Potterovi.

* Silný závan větru, který cítíte, když vstupujete
do obchodního domu slouží k ochraně interiéru
před hmyzem.
* Kanada je indické slovo znamenající "velká
vesnice".
* Albert Einstein nikdy nenosil ponožky.
* V Japonsku žije více než 50 000 lidí starších
100 let.
* Podle staroanglického systému časových údajů
trval "moment" minutu a půl.
* Plně naložený tanker začíná brzdit 20 minut
před přístavem.
* Celer obsahuje méně kalorií, než kolik tělo spálí jeho trávením.
* Slepice jsou nejbližšími žijícími příbuznými
Tyranosaura Rexe.

* Ze všech živých tvorů, kteři kdy žili na naší
planetě, je dnes 99.99% vyhynulých.
* Evropa a Severní Amerika se od sebe vzdalují
zhruba stejnou rýchlostí, jakou vám rostou nehty.
* Mnoho zubních past dříve obsahovalo radioaktivní prvky.
* Velryby mají vyvinutý systém globální komunikační sítě - echolokace, a dokážou se dorozumívat na vzdálenost až 10 000 kilometrů.

Tulácký Semtamník  25

* Celých deset procent příjmů Ruska tvoří daně
z prodeje vodky.
* Žirafy a krysy vydrží bez vody déle, než velbloudi.
* Název sportu golf je vlastně zkratka "gentlemen only, ladies forbidden", tedy "pouze muži,
ženy jsou zakázány".
* Více než čtvrtinu spotřeby kyslíku v těle má na
svědomí mozek.

Řešení hádanek

http://wikipedia.org
http://omalovanky-zde.cz
http://www.motorkari.cz/
https://denikceskebabicky.wordpress.com/
http://www.nejvtipy.cz/
http://k-vytisknuti.omalovanky.name/
http://www.chovzvirat.cz/
http://www.jenpromuze.cz/
http://zazrakyprirodyodniky.blog.cz
http://facebook.com/viteze1
facebook: Sedí Bagr na stromě a plete kakao

1) Skrčené koleno vyfocené z bohu
2) Od každého ze 4 prášků si vzal půlku.
3) Král si nechá jed číslo dvanáct, aby s ním
neutralizoval jakýkoliv JED, který mu
šašek podá. Šaškovi tedy nalije do poháru
jed číslo deset (druhý nejsilnější, který
má). Šašek toto předpokládá, a tak si musí
nechat jedenáctku, aby jed číslo deset
neutralizoval. V tom případě přežije. Dále
ví, že král po vypití jeho poháru vypije jed
číslo dvanáct (důvod je uvedený výše).
Proto dá králi do poháru obyčejnou
vodu ? král vypije vodu (voda není jed) a
vzápětí se sám otráví jedem číslo dvanáct.

TULÁCKÝ SEMTAMNÍK č.62
(poholubinkovský)
Vydán jako 96. publikace, oddílového nakladatelství NAKOLENĚ. Neprodejný materiál pro potřebu členů a přátel
oddílu TULÁCI, říjen 2015, vydání prvé
Tisk v počtu 25 ks na recyklovaném papíře. Neprošlo
jazykovou kontrolou, přesto se za případné chyby omlouváme.

Kontakt na oddíl (působí v Praze 10):
Klára Adámková, 728 734 009, oddil@tulaci.eu
Vše je též na http://oddil.tulaci.eu

Semtamník je taky Tvůj !
Tak neváhej a piš, zkoušej to, troufej si, navrhuj,
kresli, básni, vymýšlej hádanky, zkrátka tvoř a dej
nám o tom vědět! Cokoliv, co neurazí, neublíží, potěší a pobaví, může se objevit na těchto stránkách.

Podporují nás Mladí ochránci přírody
emop.cz + estudanky.eu + ekosouteze.cz

Uzávěrka dalšího čísla bude začátkem prosince
2015, do té doby můžete plnit schránku
semtam@tulaci.eu, hromadou příběhů, článků, obrázků a zajímavostí.

Odkud jsme čerpali informace?
http://karate-lions.cz/
http://blog.gamisport.cz/
http://www.aldebaran.cz/
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Víte, že tisk na recyklovaný papír je jednoduchý a šetří přírodu? Uvažujte o něm také.
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