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PODĚKOVÁNÍ
Statutárnímu městu Opava, Klubu 
českých turistů a Asociaci TOM za 
finančí příspěvky na celoroční 
činnnost našeho turistického oddílu 
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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 

• Náš Marcel
“ON” očima našich vedoucích a 
instruktorů 

• Marcel alias táborová kuchyň
Kulinářské okénko i s receptem

• Marcel Gender Specialist
Výsledky zmařeného experimentu

• Marcelova výzva
Rok dobrodružství a nevšedních 
zážitků pro 1 Marcela!

• Tři kříže
Komixové ztvárnění legendy 
táborových ohňů

• Psychologicko-psychiatrické 
okénko
Tygříkova sonda do hlubin 
Marcelovy duše

• Eskymácká výprava
S nováčky na studený sever

• Velikonoční kulinářská 
výprava na Severní Hvězdě
Výprava s pletením pomlázek a 
smažení Jidášů

• Zajímavosti z Hollywoodu
• Spojené státy americké
• Lušťovky, křížovky, hádanky
Luštění na dlouhé chvíle...

Červen 
2018

Ahoj kamaráde, dostalo se ti do ruky nejnovější číslo našeho 
oddílového časopisu BOBR, které je téměř celé věnováno Marcelovi. 
Můžeš se zde dočíst mimojiné o tom, jak jej vnímají naši instruktoři a 
vedoucí, dozvíš se několik příhod, které nám utkvěli v paměti a nebo si 
s Marcelem můžeš ukrátit volný čas při luštění. Na vnitřní dvojstraně 
můžeš nahlédnout do Marcelovy výzvy - adrenalinového dobrodružství 
připravého přímo našemu oslavenci, aby mu nebylo líto, že se do 
Hořcovky nezapojil. Nalezneš zde i komix s oblíbenou trampskou písní. 
Vše je samozřejmě psáno s humorem a drobnou nadsázkou… Pro 
ukrácení dlouhé táborové chvíle si můžeš přečíst něco o USA či 
Hollywoodu. Přejeme příjemné čtení. REDAKCE

BO
BR

 24 Škrtni slova a dozvíš se, jaký je Marcelův nejoblíbenější nápoj!




[ ! ]2

Ahoj, 
v této rubrice se obvykle můžete dočíst něco o našich nejmenších (nováčcích) pro tektokrát jsme udělali 
drobnou změnu a pustili se do jednoho z nejstarších. Pokud to nevíte, tak Marcel letos v květnu oslavil 
čtyřicátiny a takhle nám za ty roky utkvěl v paměti…

Michal Polda Poláš: “Drahý Marceli, 
Pamatuješ na naše první setkání? Byl jsi už velký vedoucí a něco 
jako zdravotník a já si před večerním programem v  Kyjovicích 
odřel nohu. Říkals, že teď se ti nechce. Tehdá to byl asi jen jeden 
z  mnoha tvých žertíků, ale na malého Poldu jsi udělal velký 
dojem. Protože počůrat kamarádovi nohu je, chtě nechtě, projev 
sounáležitosti. Tenkrát si naše kamarádství ještě neztvrdil, 
jednoduše proto, že sis chvilku před tím odskočil, ale později jsi 
mi to mnohonásobně vynahradil. Ať už přijetím do trampské 
osady na Jamesovi nebo společným odbojem v  Bratrstvu… 
dávám tři prsty na hruď… 
Ps.: Jsem rád, že mám za kamaráda kněze. 
Navždy tvůj Polda”

NÁŠ MARCEL 

Marcel to je velký pán, 
všemi v oddíle milován. 
Je to mistr všeho umění, 
jak to dělá, nikdo nemá tušení. 
Když nás všechny hrozný hlad zmáhá, 
on s vařením Segedínu nikdy neváhá. 
Jeho kroky taneční, 
jsou jak paprsky sluneční. 

Když je nuda a venku vánice, 
připraví nám druhé vánoce. 
Jsi-li zraněn, nezoufej, 
on je chirurg a to nej. 
S vážnou tváří nás pošle ven, když leje, 
za rohem se nám však ze srdce směje. 
Všichni k němu vzhlížíme, 
kde bychom bez něj byli, nevíme. 

Respekt!

Óda na Marcela 
Marie Mája Šrajerová, Ondra Šampon Hon  

Barbora Uršula Vavrečková: “Má první vzpomínka na Marcela. 
Když jsem nastoupila do oddílu, bylo mi asi 10 let, jela jsem na 
svou 1. výpravu do Vršovic. Bylo to super, stavěly se stany, 
natíral se srub, sekalo dřevo. Jako nováček a malá holka jsem 
pořád někde běhala dělala blbosti. Vzpomínám si, že za náma 
přišel Marcel a svým elegantním humorem nás pěkně setřel - že 
máme pracovat a neflákat se. A bylo jasno! Marceli, posral sis to 
u mě hned při první příležitosti, ale teď už to je dobrý, mám tě 
ráda :)”
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Monika Tygřík Ticháčková: “Ráda vzpomínám na období, kdy jsme si 
s Marcelem dělali různé naschvály. Musím se upřímně přiznat, že mě 
v nich skoro vždycky předčil. V paměti mám hlavně to, jak mi pod 
stan na táboře zakopal budík, který v noci začal zvonit, vzbudil mě a 
já se k němu nemohla dostat, abych ho vypnula. Ale ještě víc mě 
dostal, když mi společně s ostatními kluky odnesl v průběhu dne stan 
asi půl kilometr daleko od tábora i se všemi věcmi. Když jsem došla 
na místo, kde měl stál a prostě tam nebyl, vůbec jsem to nechápala. 
Až když jsem jej uviděla stát daleko přes dvě louky, tak mi to došlo. 
Ale dělala jsem jakože nic, abych si s ním nezadala, a pak se 
v osobním volnu tajně plížila, aby si nikdo nevšiml, že jsi tam jdu pro 
oblečení. Navečer mi ale nezbylo už nic jiného, než někoho poprosit, 
aby tam se mnou pro něj zašel. Kluci v čele s Marcelem se tomu 
mohli uchechtat.”

Jakub Koště Košec: “Jako malý jsem měl z Marcela celkem 
respekt . Když už jsem byl velký kluk, tak jsem zjistil, že s ním je 
vážně sranda, a že je to celkem frajer. Když mi na táboře řekl, 
že mě "psychicky zničí" uvědomil jsem si, že je to jeho způsob, 
kterým mi říká, že mě má rád. Psychicky mě zničit se mu sice 
nepodařilo, ale zkušenost to byla dobrá. Od té doby je s ním 
legrace ještě větší. Díky Marci.”

Čtyřicítku jednou mít, 
znamená už v půlce být.  
Každý k tomu věku dojde, 
někdo ovšem dříve pojde.  
Kdo že si to letos vybral? 
Muž co vtipem srší pořád. 
Neřád.  
Je to Marcel, třikrát hurá! 
To je ten co nikdy neskuhrá.  

Nápady z něj lezou neustále, 
taky je tak oblíbený, a tak dále... 
Když se ho ptám: „Dáš si kafe?“ 
„Naval Colu, ty trubko naše!“  
Na závěr mu dám i radu, 
nastav ucho, zastrč bradu.  
Takže...milý Marcelku, 
na štěstí vem si pilulku.  

Pár řádků na počest Staré Osady 
Šárka Havrlantová

Týna Kašpárková: “Natržení či úplné roztržení svalů je nejčastějším 
poraněním při sportu. K natržení svalů dochází při úderu (např. tzv. 
koňarem), při nekoordinovaném pohybu spojeném se svalovým stahem 
nebo při náhlém a neočekávaném odporu (tím se asi myslí 
přemlouvání, aby ses aktivně účastnil tanečního večera) 
Svalová poranění jsou reakcí na přetrénování, únavu, nebo naopak 
u  nedostatečně trénovaných na zvýšené svalové napětí. Můžeme je 
proto pozorovat i na počátku přípravy, při prochlazení svalstva a 
u starších sportovců 😎 . 
Těžko říct, který ze zvýrazněných problémů stojí za tvým zraněním na 
táboře Klenoty vládců Treborie u Bílého potoka. Ať je to cokoli, 
děkuji ti, že jsi nezklamal a postaral se o zábavu a vzrůšo na našem 
tanečním večeru.”
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NAŠI NOVÁČCI 

Simona Simča Pavlíčková: Počůraný křeček 
Jedno odpoledne jsme se s Myškou, Hrázným a Ferdou vypravili 
na toulky Opavou. Hrázný si sebou vzal  na vyvenčení křečka. Byl 
známý tím, že choval doma různé myši. Přelézal mu různě po 
rukou a nevím, jestli mu dokonce i nespadl. Když už ho nechtěl 
držet v rukou, strčil si ho do kapsy u kalhot. 
A jak se tak bavíme a jdeme pod mostem na Olomoucké, Hrázný 
se zastaví a povídá: " Já mám mokré kalhoty, křeček se asi 
počůral!" Koukli jsme se dolů a opravdu, Marcel byl počůraný, ale 
tak zvláštně, nahoře ... 
Všichni jsme vyprskli smíchy a od té doby už Hrázný sebou křečka 
na výlet nevzal.

Velebíme tvoji bezrozměrnou inteligenci 
v kvadrabilineárních i kvzipolymerických 
dimenzích lidského chápání. 

Ty modlo nás všech, 
meko naší nekonečné pouti, 
klaníme se ti 
ty studno vědění. 

Velebíme… 

Slovutný mistře,  
ty jenž jsi byl obdařen mocí oslovit davy bezvěrců 
a přivést je na správnou cestu. 
Ty jenž svým zjevem dokážeš hluchým vrátit zrak. 

Velebíme… 

Ó náš všemohoucí učiteli, 
dovol nám ohřát se v tvém stínu, 
a plazit se v prachu tvých šlápot. 
Jako božská mana nám budou drobky 
padající od tvých uší. 

Velebíme… 

Honoris Marcelis 
Hana Myš Bednarčíková, Aleš Medvěd Ryšavý

Ref: 

1: 

Ref: 

2: 

Ref: 

3: 

Ref: 

Eva Šupolka Šupolová: “Vždycky, když mě Marcel seřve, tak mám 
častokrát slzy na krajíčku. Později si uvědomím, že si dělá jenom 
srandu a já se zasměji i ze všemi ostatními, které jako obvykle 
Marcelovi srandičky taky dostaly.  Díky Marceli”

Daniel Motýl Rychlý:  
Ve Tvé péči, Marceli, 
jsme jak klasy na poli: 
silní, vzpřímení, 

Odstavec pro náčelníka 
k velkému užitku šlechtěni. 
Ve Tvé péči, Marceli, 
jsme kalenou ocelí.
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Jan Stopař Křížkovský: “Marcela jistě netřeba představovat, vždyť je 
s  námi dlouho, jako samotný oddíl a mnohé z nás viděl vyrůstat. 
Známe ho jako vedoucího, mnohým je přítelem a je i otcem a 
manželem. Je ale ještě někým. Marcel je Showman. Ano! Dělá-li něco 
Marcel, je bezpečné předpokládat, že to bude stát za to. Nejen 
přípravou, Marcel je mistrem improvizace se svérázným humorem a 
velkou dávkou nadsázky. Jeho výstupy jsou legendárními vyzdvihy 
každého tábora. Acuhuana možná žerou ryby, ale nikdo nezapomene 
na Marcelovu persónu Antihuana a rozvášněné skandující davy. Ačkoli 
byl poražen, nejeden z jeho stoupenců se zdráhal pokleknout. Sám 
jsem musel býti popraven. Do svých rolí se opravdu vžívá a každý rád 
vzpomene, jak příjezd Marcellina Bernardina pozdvihl městečko White 
River a na sedmiproudovou dálnici v každém směru. Nikdo by 
z rukávu nevytáhl takovou mistrovskou improvizaci, když před soudem 
hájil architektonické divy nebohých domorodců. A to je prakticky 
chirurg. Mnohé úsměvy vyplynou, vzpomene-li někdo ocelovník africký 
pana šamana. Přiznejme si to, nikdo z nás není tak cool, abychom 
přijeli na budíček v dodávce a rozpařili celý tábor. Mimoto pro nás ale 
připravuje moho oddílových schůzek a má na svědomí spoustu 
skvělých výprav a za to si zaslouží náš RESPEKT!  
P.S.: My chceme pařit pařit! A: “Schovejte ty šmejdy s androidama"!”

Jan Stoki Stoklas: “Marcel se na mnoha táborech osvědčil jako ten 
nejlepší záporák. Připadá mi to, jako by byl pro tyto role zrozen. Nebo 
spíš, jako by v něm to zlo dřímalo a my mu jen dávali možnost ho 
probudit. Ať už šlo o Antihuana nebo mafiána, vždy to stálo za to, 
vypadalo to, že toho hajzla nehraje, že jim je. Když jsme z Danem a 
Víťou hledali zápornou postavu, shodli jsme na Marcelovi. „Marceli 
potřebovali bychom po tobě, aby jsi hrál nějakou svini, nějakého Fina 
nebo Rumuna, někoho kdo Afriky nepaří“ „Říkáte svini, haha? Tak já 
budu třeba Rus, haha.“ A jaký z něho byl zákeřný VIPutin to si jistě 
pamatujete.”

Robert Bobo Šupola: “Marcel je veselá kopa. Každý s ním má plno 
vtipných historek, ale nebyl bych to já, kdyby ta moje neměla něco 
společného s  fotbalem. Byl to můj první tábor jako vedoucí, Cesta 
kolem světa, v průběhu něhož probíhalo MS ve fotbale. Po večerním 
programu jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat na jeden zápas do 
místní hospody. Usadili jsme se a všichni pozorně sledovali fotbal na 
obrazovce. Až na Marcela – ten si s ledovým klidem sedl, objednal si 
nejspíš colu, otevřel si notebook a celou dobu pracoval. Možná ale 
vymýšlel, jak nás pobavit na zpáteční cestě. Když jsme přijížděli 
k  táboru po lesní cestě, prý z  důvodu, abychom nevyrušili Markétu 
čekající na schůzi, zhasl v průběhu jízdy světla od auta a kousek jel po 
tmě. V autě nás to velmi pobavilo, setkalo se to opravdu s nadšením. 
Ještě dlouho po příjezdu jsme se tomu smáli. Kdo už ovšem nadšený 
nebyl, byla Markéta, která naši dobrou náladu nepochopila a bez 
večerní schůze odešla spát.”
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Oddíl je pro mnohé z nás důležitou součástí našeho života. 
Sebral nám spoustu času, spoustu volných víkendu a mnoho 
peněz. Ovšem tyto negativní věci jsou téměř přehlédnutelné 
oproti tomu, co nám dal. Právě onen ztracený čas o 
víkendech za spoustu peněz nám totiž přinesl nejen znalosti, 
praktičnost a vytrvalost, které využíváme dennodenně, ale 
hlavně kamarádství, které přetrvává (snad) navždy. 	
Oddílem prošlo již mnoho členů a mnoho z nich se k němu 
často hlásí i přes to, že se již nemohou zúčastňovat schůzek 
či výprav. Jsou mezi nimi však členové, kteří se snaží být 
aktivní. Ano, mám na mysli studenty studující na univerzitách 

po celé republice. 	
Pojďme se nyní podívat na hrstku z nich, kteří měli zájem přispět 

svým dílem do toho článečku. Každý z nich dostal	jednoduchý	úkol	–	
napsat o sobě pár vět o tom, kde studuji, co studuji, co ze mě jednou 
bude, případně další zajímavosti. Do toho „výzkumu“ jsem kromě 
studentů začlenil i čerstvě pracující a maturanty, kteří si již vysokou 
školou prošli, respektive se na ni teprve chystají. Tak tedy přeji 
příjemné čtení a mrkejte, kam nás osud zavál.    DiB	

Motýl (Dan Rychlý) 
Právě dokonču j i 

svou 
osmi le tou ces tu 
M e n d l á k e m . 
Vzhledem k tomu, 
že jsem na vysokou 
školu již přijat, mou 

prioritou  se pomalu 
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Marcelova hlava 
Prohlédni si pozorně tyto tři po sobě jdoucí 
Marcelovy obličeje. Najdeš v dolním rámečku stejnou posloupnost?

Hledej shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava.
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Alice Tunami Petlachová: “Kdysi dávno jsme s oddílem jeli 
na zimní výpravu. Kluci, v  čele s Marcelem, nám udělali 
bobovou dráhu a my jsme ji s  ostatníma prckama na 
lopatách a igelitech sjížděli. Jela jsem tak asi desátá 
v pořadí a v  jedné zatáčce jsem vyjela z dráhy, čímž jsem 
pobořila sněhový mantinel, který kluci kolem dráhy 
postavili. Marcel mě, řekla bych, že v  dobré víře, protože 
jsem neměla žádnou přezdívku,	 po	 tomto	 incidentu	 nazval 
„Tunami“ a pak celou výpravu ponoukal ostatní, aby mi tak 
říkali. Ohlas to mělo takový, že se mi ostatní děti smály, že 
jako jsem Tuna a Tsunami (což malé holce je moooooc 
příjemné) a pak se na to zapomnělo, a já už od té doby po 
žádné přezdívce netoužila. Ale mám tě, Marceli, moc 
ráda :D”
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Již 25 let si každoročně lámeme hlavu nad táborovým 
jídelníčkem. Téměř každoročně je stejný (anebo hodně 
podobný). Před několika lety nám Marcel začal 
nenápadně konkurovat. Začalo to v  roce 2011, kdy na 
táboře Ztracených civilizací postavil Setonův hrnec. Po 
masíčku z něho se děti jen oblízly. V  roce 2013 (tábor 
Mafie ve White River) postavil pec, ve které pekl pro 
děti pizzu! Rok 2015 (Klenoty vládce Treboria) pekl a 
prodával dětem z  vlastnoručně postavené pece chléb a 
chlebové placky. Vrchol přišel v  roce 2016 (Tajemství 
Rudého muže), kdy u malých dětí sklidil velký úspěch 
s vývarem z masoxu a jablky v županu. Pro velký úspěch 

zopakoval stavbu pizzapece na loňském táboře, stavba 
byla půlkruhová a prostě dokonalá. Tuto stavbu stavěl 
Marcel tak pečlivě a dlouho, že mu nakonec nezbylo 
mnoho času na odzkoušení (škoda). Každoročně nás 
v  kuchyni překvapí novými nápady, jako jsou spirály na 
bramborové vrtulky, boží BOSCH, který nám rozmixoval 
vše, co jsme mu do misky podstrčily, vyrobil pařák na 
ohřívání knedlíků, když zrovna v kuchyni chyběl. Prostě 
nám splní každé naše přání a udělá, co nám vidí na 
očích. My si přejeme, aby ta studna nápadů Marcelovi 
nikdy nevyschla. A na závěr jeden recept pro Marcela od 
nás kuchařek. Dobrou chuť!  Paní Iva

MARCEL ALIAS TÁBOROVÁ KUCHYŇ 

Suroviny:
1 kg kuřecích křidélek 
300 ml Coca-Coly  

4 stroužky česneku 
4 cm zázvoru 
3 sušené chilli papričky (podle tvého přání, úplně bez 
chilli je ale jídlo mdlé) 
120 ml sójové omáčky 

velký panák bílého vína - whisky/ bourbonu 
2 lžíce oleje (máš-li, použij sezamový, je skvělý) 
jarní cibulka nakrájená na proužky (můžeš přidat 
i koriandr nebo opražená sezamová semínka) 

Postup přípravy receptu
Křidélka v kloubu rozděl a vlož do misky s částí sójové 
omáčky. Nechej marinovat, můžeš i přes noc. 
Do coly nalij zbytek sójovky a alkohol, vhoď chilli 
papričky. 
Na oleji ve woku zprudka osmaž křidélka ze všech stran 
do hněda, vyjmi je a osmahni předem připravený 
pokrájený zázvor a česnek. 
Zalij colou se sójovkou, vlož zpátky kuře a pár minut 
povař pod poklicí, aby bylo maso měkké i u kosti. 
Potom sejmi poklici a na velkém plameni (příkonu) dál 
míchej a vař, hlídej, aby se křídla nepřipálila. Až bude 
maso hotové a cola se odpaří na hustou omáčku, můžeš 
podávat posypané pokrájenou naťovou cibulkou.

+ =
KUŘECÍ 
KŘÍDLA  

V COCA- COLE
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ÚKOLY ZA 1 BOD
1 Projeď se ve svém neoprenu
2 Poraž Myš v nějaké hře či závodu
3 Postav hrázku
4 Obnov bratrstvo
5 Udělej genderově vyváženou hru
6 Podnikni výpravu za kvalitním jídlem
7 Založ na táboře opět hygienickou nástěnku
8 Ujeď s Fiatem dalších 50 000 km
9 Vytáhni Hanku na lyže s Kadaem
10 Nauč se na kytaru Tři kříže

ÚKOLY ZA 2 BODY
11 Vyfiletuj bez úrazu jednu zmrzlou tresku
12 Ujeď na kole 80 km
13 Vydrž dva dny bez Coca Coly
14 Nauč Monču vařit alespoň jedno jídlo
15 Nech si narůst v listopadu knír
16 Navštiv alespoň tři plesy
17 Spočítej, kolik je v Raduni mostů a mostků
18 Postav továrničku na Coca Colu pro skřítky
19 Postav kamarádům netradiční betlém
20 Udělej si den volna opravdu podle sebe

ÚKOLY ZA 3 BODY
21 Pojď s chlapci na pivo, jen tak
22 Zahraj si deskovku
23 Slož báseň a řekni ji na schůzce
24 Uspořádej zimní táboření pro své kamarády
25 Udělej každou hodinu 20 dřepů 2 dny po sobě
26 Vyfoť se s Coca Colou na netradičním místě
27 Roztrhej nohama jeden stavební výkres
28 Zajdi do divadla či kina
29 Poznej 40 rostlin
30 Sjeď tři tobogány

ÚKOLY ZA 4 BODY
31 Vymysli na tábře netradiční rozcvičku
32 Vykoupej se v yakuze
33 Zaběhej si
34 Vytiskni si hračku
35 Popoběhni s Tomem na zádech 30 m
36 Řekni v 5-ti jazycích picollo NEexistuje
37 Upeč pizzu ve své peci
38 Přečti si knihu o psychologii
39 Vydrž hodinu pod mostem
40 Užij si oslavu svých narozenin



[ ! ]9



[ ! ]10

Milý Marceli, 
ještě předtím, než se dostanu k  tomu, a o co 

jsi mě požádal, bych chtěla alespoň v krátkosti 
vzpomenout na chvíle společně strávené. 
Poprvé jsem tě potkala, když mi bylo osm a 
v Litultovicích  se konal indiánský tábor. Patřil jsi 
tehdy k nejstarším, ke kterým jsem vzhlížela, a 
podobně pak byly poznamenány i další roky, 
kdy jsem tě bezmezně obdivovala a zamilovala 
se do tebe. To mi vydrželo až do 5. třídy, kdy jsi 
mi uštědřil tak velkou facku, že mi nezbývalo nic 
jiného než se zase odmilovat, za což ti nyní 
zpětně i za své děti děkuju.

Pak následovalo pár dalších let, kdy jsem tě 
naopak nenáviděla, protože už jsi byl instruktor 
a já tě musela poslouchat a měla jsem pocit, že 
nám neustále dáváš najevo, že jsi lepší než my.

A konečně na řadu přišly klidné roky, kdy 
jsem střídavě s  obdivem a střídavě se skepsí 
pozorovala to, jak vedeš oddíl a chováš se 
k dětem.

Ale konec historie a sentimentu a zpátky 
k tomu, oč jde v tomto článku především. Když 
jsi za mnou před pár lety přišel s tím, že by ses 
rád nechal psychologicky vyšetřit, překvapení 
je slabé slovo, které tehdy vystihovalo mé 
pocity. Vůbec jsem nechápala, proč jsi přišel za 
mnou (i když mne to upřímně velmi potěšilo) a 
proč to vlastně chceš. Vysvětlil jsi mi, že jsi 
nechtěl jít k  nikomu cizímu, že já jsem sice 
šílená, ale alespoň víš, co ode mne čekat. A 
také, že se chceš o sobě dozvědět co nejvíce, 
abys odhalil své slabé stránky a věděl, na čem 
pracovat.

A tak jsi to tedy se mnou absolvoval, zabralo 
to několik hodin a ještě více času zabrala 
interpretce výsledků. A protože psychologové si 
všechny záznamy schovávají, mohu je nyní i po 
letech bez pochybností zcela správně znovu 
pro tebe i ostatní v tomto článku uvést.

Určitě je vám všem jasné, že bych toto bez 
Marcelova souhlasu nemohla udělat. Ale on si 
je natolik jistý, že jsou jeho výsledky úžasné, že 
se chtěl při této příležitosti svého jubilea prostě 
jenom pochlubit. Nemějme mu to za zlé.

Celé vyšetření se skládalo ze tří částí: 
anamnézy, inteligenčního a osobnostního testu.

P S Y C H O L O G I C K O - P S Y C H I A T R I C K É  O K É N K O

Co
ca
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Začneme anamnézou: Marcel je nestarší ze tří 
bratrů, tedy prvorozený. A k  prvorozeným se 
vážou jisté osobnostní charakteristiky, kterými 
se vyznačuje i Marcel. Jeho základní 
charakteristikou je perfekcionismus. Prvorozený 
je člověk zaměřený na cíl, snažící se prosadit, 
bývá  snaž ivý a cílevědomý, spolehlivý, 
svědomitý, také konzervativní, loajální, spoléhá 
sám na sebe, věří v autoritu, řád a rituály.
V dětství trpěl enurézou (pomočováním), lehkou 
t i k o v o u p o r u c h o u a s o m n a b u l i s m e m 
(náměsíčnost). Několikrát navštívil dětského 
psychiatra, což mělo za následek zmírnění jeho 
o b t í ž í . Z á k l a d n í š k o l u a b s o l v o v a l 
s  vyznamenáním, rovněž na střední škole 
stavební patřil mezi lepší studenty. Jeho potíže 
se naplno manifestovaly až při přechodu na VŠ, 
kde po prvním semestru psychicky neunesl 
zátěž náročného učiva a vzal zavděk prací, kde 
setrvává až do dnes a tajně sní o něčem 
lepším, kde by mohl naplno ukázat svůj talent.
O děvčata nikdy velký zájem neprojevoval, 
považoval je za podřadné pohlaví, což se 
podařilo (doufejme, že ne pouze na oko) změnit 
až Hance, jeho první manželce, s níž vychovává 
dvě děti.
Tolik k anamnéze.
V intelektovém testu dosáhl celkového výsledku 
v  pásmu lehkého nadprůměru (IQ—123). 
Zajímavé je však rozložení jednotlivých 
intelektových schopností. Nejlepšího výsledku 
IQ 140 dosáhl v  technicko-prostorové oblasti, 
průměrných výsledků pak v  matematické a 
jazykové oblasti. Avšak podprůměrného až na 
hranici mentální retardace dosáhl výsledku 
v  emoční inteligenci – tedy schopnosti 
vyjadřovat emoce a vnímat a rozpoznávat 
emoce u druhých lidí.
Při vyhodnocování  osobnostního dotazníku  
jsem Marcelovy výsledky musela konzultovat s 
nezávislým psychiatrem, protože ve škále 
introverze/extraverze dopadl Marcel zcela mimo 
normu. Některé jeho odpovědi svědčily pro 
extrémní extroverzi – to si jistě všichni 
pamatujeme jeho výstupy na táborech apod., 
jak rád bývá středem pozornosti a užívá si 
zájem, fotografování a natáčení videí (které 

poté v  noci potajnu se zadostiučiněním 
sleduje). A v  jiných odpovědích spíše skóroval 
jako totální introvert, kdy v  podstatě nerad 
opouští bezpečí a pohodlí své nory. Psychiatr 
tedy naznačil, že se s  ničím podobným ještě 
nesetkal a spíše to naznačuje ještě nezralou a 
nevyhraněnou osobnost, což je v  Marcelově 
případu vzhledem k  jeho pokročilému věku 
zarážející, ale prý se to stát může. 
V  dalších škálách dosáhl Marcel výrazných 
výsledků ve svědomitosti hraničící až s  téměř 
workoholismem, kdy upřednostňuje pracovní 
zájmy nad zájmy své i rodiny. Slabší byly jeho 
výsledky ve škálách přívětivosti a otevřenosti 
ke změnám. Všichni víme, že Marcel přívětivý 
být umí, ale rozhodně je toto jedna z věcí, na 
které by mohl ještě více zapracovat. A to že je 
stará konzerva víme rovněž, ovšem svou vůlí a 
motivací i toto umí změnit, jak to dokázal 
nedávno, kdy se po 25 letech rozhodnul, že 
znovu zkusí lyžovat, aby se alespoň vyrovnal 
svému Kryštofovi, když už na Kačenku nikdy 
mít nebude.
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Ve škále agresivity dosáhl opět výrazného 
skóru, v  tomto rozpětí hovoříme až o sadismu, 
což pro nikoho, kdo jezdívá na tábory, nemůže 
být žádné překvapení. Víme totiž o tom, jak 
Marcel miluje, když má někdo úraz a on si užívá 
řeči o tom, jak mu bohužel nezbude nic jiného 
než ruku či nohu amputovat a přitom bez 
ostychu kouká do vystrašených a uplakaných 
dětských očí. 

C e l k o v é l a děn í o s o b n o s t i j e s p íše 
narcistického a schizoidního typu, pro laiky tedy, 

že se opájí svou osobností, cítí se být 
výjimečný a lepší než ostatní, má rád, když 
k  němu lidé vzhlížejí. Zároveň si od nich drží 
odstup a více komunikuje jen s  vytipovanými 
jedinci, kteří se podle něj blíží jeho kvalitám. 

Nezávislý psychiatr celkově usoudil, že se 
jedná o výjimečného člověka, který se prý rodí 
jednou za 50 let. A i když má hodně slabin, prý 
si máme vážit toho, že jej známe a že  je 
ochoten trávit s námi svůj volný čas. Kdykoli se 
totiž může stát, že vzhledem ke svému 
technickému nadání může vymyslet nějaký 
vynález či učinit převratný objev. A i kdyby se 
mu toto nepodařilo, tak lidstvo jeho velkolepé 
myšlenky a genialitu objeví prý až později, jak 
to známe u jiných velkých myslitelů a filozofů. 
Jeho nedostatky prý máme přehlížet a být 
k němu shovívaví, protože neustále máme mít 
na mysli jeho sklony k sadismu a nevíme, kdy 
se i pouhý náznak kritiky jeho osobnosti může 
obrátit proti nám.

Takže takto z  výsledků psychologického a 
psychiatrického vyšetření.

Marceli, moc blahopřeji ke tvým narozeninám, 
přeji pouze a pouze to nejlepší do dalších 
úžasných let a pevně doufám, že tento článek 
budeš vnímat veskrze pozitivně a že neupadnu 
v  tvou nemilost. Však víš, bezmezně tě 
obdivuju.

S hlubokou úctou Tvůj Tygřík

Ztracené 
AUTO  

Pomoz najít 
Marcelovi jeho 

auto!
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Inu, Marcel byl odjakživa odborník na vztahy a rozdíly mezi muži a ženami. Nikdy se nebál říct svůj 
názor, za což byl často kritizován. Vždy se však uměl oklepat a ve své silné disciplíně pokračovat dál. 

Vzpomínám si na jednu příhodu, možná si ji vybavujete také, kdy se po mnohaletém chystání rozhodl 
provést experiment, ve kterém chtěl dokázat, zda-li jsou lepší ženy nebo muži. Experiment měl opravu do 
puntíku promyšlený. Pravidla byla jednoduchá, v deseti disciplínách se utkají zástupci žen a mužů proti 
sobě. Ti, kdo vyhrají více disciplín, mohou o sobě prohlásit, že jejich pohlaví je lepší než druhé.

Experiment začal slibně pro muže. No vlastně už jen nástup chlapců na scénu prozrazoval, že ženy jsou 
bez šance. Prvním úkolem bylo rozdělat oheň a na něm uvařit v ešusu vajíčko natvrdo. Zástupci mužů 
Kubovi se podařilo uvařit vajíčko dříve, než zástupkyně žen rozdělaly oheň. 1:0 pro muže.

Druhou disciplínou byla zdravověda. Každý by předpokládal, že tohle bude silná stránka žen. Ovšem 
Šárka s  Domčou zcela pohořely. Nevěděly ani jednoduché pojmy, jako je například dislokace nebo 
deformita kosti, což jsou pro ajťáka Víťu běžně užívané pojmy. 2:0 pro muže. 

Třetí disciplínou byla střelba vzduchovkou na terč vzdálený 100 m. Tato disciplína mohla dopadnout 
jakkoliv. Za muže ovšem bodoval Keliš, který strefil terč i přes to, že k němu stál zády a mířil přes zrcátko. 
Ženy terč nestrefily ani přesto, že stály čelem k terči. 3:0. Marcel věděl, že musí reagovat a tak do 
experimentu vložil disciplínu zaměřenou na uklízení, aby ženy alespoň snížily.

Cílem bylo uklidit pokoj v co nejkratším čase. Pokoj představovala plachta s roztrhanými papírky. Ženy 
uklidily pokoj za 11,6 vteřin. Vše nasvědčovalo tomu, že stav opravdu sníží, ale nestalo se. Muži opět 
vyhráli a s časem 8,7 vteřin zvýšili stav na 4:0.

To ženy už psychicky nezvládly a vyvolaly násilný konflikt, který celý experiment přerušil. Zklamaný 
Marcel nedokázal určit, které pohlaví je lepší. Roky práce šly vniveč. 

Později se však skupina vědců ve spolupráci 
s  hnutím Femen (pozn. red. organizace bojující za 
práva žen) blíže začala věnovat tomuto experimentu 
a přišla s nevídanou hypotézou. Celý experiment byl 
zfalšovaný. Podle této skupiny dělal Marcel vše 
proto, aby vyhráli muži. Záměrně jim prý nadržoval a 
v  některých disciplínách jim dokonce ulehčil 
podmínky. Hnutí Femen například tvrdí, že vejce 
mužů v první disciplíně bylo předvařené nebo že ke 
shození terče pomohla nějaká další osoba.

Jejich hypotéza se však nikdy nepotvrdila, ani 
nevyvrátila, a tak můžeme nadále nad Marcelovým 
experimentem jen spekulovat. DiB

MARCEL 
GENDER 

SPECIALIST 
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V  poslední únorovou sobotu jsme si s  nováčky 
zkusili si to, jaké je to být Eskymákem. A to doslova! 
Byla hrozná zima, na chvíli byla i velké vichřice a přijeli 
jsme promrzlý na kost. Ale všechno jsme zvládli, 
neměli jsme žádné ztráty našich členů a dokonce jsme 
i splnili všechny úkoly, které nám poslali sami Eskymáci 
na prověření, zda to zvládneme a můžeme být jeden 
z nich. Výprava tak byla úspěšná!  

Naše expedice začala na konečné zastávce 
v Podvihově. Vydali jsme se odtud po modré značce 
směrem oddílový srub. Cestou jsme splnili 2 úkoly – 
LOV (lovili jsme lišč í ocasy) a ORIENTACI 
(mapovky), protože každý dobrý Eskymák se nesmí 
ztratit! Na srubu jsme se za zimních podmínek snažili 
společně rozdělat oheň a dát si něco dobrého. Naštěstí 
se povedlo a splnili jsme tak další z úkolů – PŘEŽITÍ 
V ZIMĚ. Cestou do Raduně, kde byla naše konečná 
stanice, jsme nacházeli „speciální eskymácké houby“ – 
které byly růžové a napíchnuté na špejli. Může se zdát, 
že tyto „houby“ vypadaly a chutna ly jako 
Marschmellow, ale zdání klame! Opravdu to byly 
speciální houby, které nám Eskymáci a jejich 
ministerstvo poslali – společně s  kartou na vyplnění 
úkolů. Jelikož jsme tyto „houby“ snědli a všichni jsme 
přežili ve zdraví, splnili jsme další úkol – POTRAVA 
(najít a sníst). Zbýval nám poslední úkol a to 
ESKYMÁCKÁ TRADICE. U Eskymáků je velice 
důležité zapadnout do jejich společnosti, ale je to 
velmi těžké, neznáme-li jejich tradiční hry. A proto 
jsme si zahráli Eskymáckou honěnou! Doporučujeme 

všem si zahrát tuto hru, jelikož jsme se u toho 
opravdu nasmáli a všechny nám to bavilo. Eskymáci 
hold ví, co je dobré! 

V průběhu dne jsme se taky nezapomněli stavit na 
teplý čaj v  hospůdce Raduňce. Nezapomněli jsme na 
chvíli bobovat, anebo se koulovat. 

Všichni nováčci získali všechny razítka na kartičku 
za splněné úkoly a my jej tak odeslali Eskymákům. 
Odteď se každý nováček může považovat za 
právoplatného Eskymáka!   ANČA

ESKYMÁCKÁ 
VÝPRAVA 
24.  2.  2018 
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V pátek 23 března jsme se shromáždili před 
klubovnou, abychom se společně vydali do Hrubé 
Vody. Zde jsme trávili celý víkend na chatě 
Severní Hvězda. Cílem této výpravy bylo naladit 
se na Velikonoční náladu a taky se dobře najíst. 

Když jsme tedy přijeli na chatu, po poměrně 
dlouhé cestě vlakem, vybalili jsme se a trochu 
jsme se posilnili. Dále jsme si rozdělili, kde kdo 
bude spát. Tomův večerní program, aneb turnaj 
ve hraní kostek, nás zabavil na podstatně 
dlouhou chvíli. Mezi tím jsme já, TeTe a Markét 
„vyfoukaly“ (pomocí injekční stříkačky) asi 60 
vajíček.  Tuto činnost jsme všichni museli ale 
přerušit, protože už bylo moc pozdě. 

Druhý den ráno, skoro hned po snídani jsme 
si zahráli na slepé slepice, co sbírali čokoládové 
vajíčka. Další hrou byla galerie. Měli jsme 
vytvořit kopie nejslavnějších obrazů. 

Všechny to moc bavilo, ale nastal čas, 
abychom začali připravovat oběd. Naším úkolem 
bylo připravit jarní menu o třech chodech. To se 
skládalo ze špenátové polévky, jarního překvapení 
a dezertu dle výběru. 

Nejprve jsme ale museli připravit oheň a 
celkově místo, kde budeme vařit. Zašli jsme 
nasbírat dřevo, zapálili jsme oheň a nakrájeli 
jsme maso a zeleninu. 

Když bylo vše nachystané, vrhli jsme se na 
to. Naše výtvory pak hodnotil pan Pól a pan 
Reich. 

Špenátová polévka byla hotová vcelku rychle, 
ale jarní překvapení ala zapečené brambory 
s  kuřecím masem, klobáskou a zeleninou, se 
potřebovala  vařit déle, asi dvě až tři hodiny, 

Během toho si děti zaběhly orientační běh a 
zastříleli si. V pět hodin odpoledne byl náš oběd 
konečně hotov, a myslím, že jsme si ho všichni 
zasloužili. Jako dezert jsme si usmažili jidáše. 

Večer jsme ještě dohráli hru galerii, a to tak, 
že jsme musel i dopln it názvy obrazů , 
k  samotným obrazům. A následovali tradice. 
Holky si nazdobily vajíčka a kluci si upletli 
pomlázky. 

V  neděli nás čekalo už jenom balení a 
chystání na odjezd domů. Po cestě zpět na vlak, 
ze které jsme si udělali takový menší výlet, jsme 
si zahráli hru s hledáním špejlí a malým sladkým 
překvapením. Rychle jsme pak doběhli na vlakové 
nádraží, a frčeli jsme domů. Bája

VELIKONOČNÍ KULINÁŘSKÁ VÝPRAVA 
NA SEVERNÍ HVĚZDĚ 

23.-25. 3. 2018
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Oddíl je pro mnohé z nás důležitou součástí našeho života. Sebral nám spoustu 
času, spoustu volných víkendu a mnoho peněz. Ovšem tyto negativní věci jsou 

téměř přehlédnutelné oproti tomu, co nám dal. Právě onen ztracený čas o víkendech 

za spoustu peněz nám totiž přinesl nejen znalosti, praktičnost a vytrvalost, které využíváme dennodenně, ale 
hlavně kamarádství, které přetrvává (snad) navždy. 	

Oddílem prošlo již mnoho členů a mnoho z  nich se k  němu často hlásí i přes to, že se již nemohou 
zúčastňovat schůzek či výprav. Jsou mezi nimi však členové, kteří se snaží být aktivní. Ano, mám na mysli 
studenty studující na univerzitách po celé republice. 	

Pojďme se nyní podívat na hrstku z nich, kteří měli zájem přispět svým dílem do toho článečku. Každý 
z nich dostal	 jednoduchý	úkol	–	napsat o sobě pár vět o tom, kde studuji, co studuji, co ze mě jednou bude, 
případně další zajímavosti. Do toho „výzkumu“ jsem kromě studentů začlenil i čerstvě pracující a maturanty, 
kteří si již vysokou školou prošli, respektive se na ni teprve chystají. Tak tedy přeji příjemné čtení a mrkejte, 
kam nás osud zavál.    DiB	

Motýl (Dan Rychlý) 
Právě dokončuji svou osmiletou cestu Mendlákem. Vzhledem k tomu, že jsem na vysokou školu již přijat, 

KAM NÁS OSUD ZAVÁL? LUŠTÍME S BOBREM
Správné odpovědi ti sdělí:      STOKA a HANULE

1)	Název letošního tábora je  _______ za Oscarem.

2)	Místo, kde se pořádá letošní tábor?

3)	K natáčení filmových scén je potřeba filmová _____________?

4)	Jak se nazývá filmový průmysl v Indii?

5)	Nejlidnatější město USA se nazývá New _________?

6)	Hlavní město USA?

7)	Každoroční ceremoniál k oceňování nejlepších filmových studií, střihačů, herců a 

jiných kategorií se nazývá?

8)	 Žena, která se zabývá tvořením kostýmů a která pracuje na oblékání herců a 

hereček ve filmu se nazývá?

9)	Nejznámější oranžový most v San Fransiscu se nazývá ___________ Gate.

nwe yokr ………………….
nas fracnsioc ………………….

olywodolh ………………….
chdíkno sávyl ………………….

yfiml ………………….
pkakla ………………….
kion ………………….

třičsha ………………….
btáš ………………….

crosa ………………….
arakme ………………….
žerésir ………………….
týksmo ………………….

síbřértn topnál ………………….

Popletená slova, napiš je správně!

Doplň tajenku!
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Hollywood je čtvrť města, které se nachází v Los 
Angeles v Kalifornii, v Spojených státech amerických. Je 
to snad nejznámější a nejnavštěvovanější čtvrt 
amerického města Los Angeles. Není to jen centrum 
amerického filmového a televizního průmyslu, ale také 
zábavy, nákupů a nočního života. To vše rádi vyhledávají 
turisté toužící přičichnout k jeho slávě. V centru 
Hollywoodu se také nachází spousta „podpůrných 
služeb“ – jako střih, efekty či osvětlovači. Hollywood má 
rozlohu 9 km2 a žije zde okolo 85 000 obyvatel. 
Hollywood je spravován úředníkem, který bývá nazýván 
„čestným starostou“.  

Hollywoodský nápis 
Mezi hollywoodské dominanty patř í proslulý 
hollywoodský nápis na jednom z kopců v Los Angeles. 
Nápis je 14 metrů vysoký a 110 metrů dlouhý. Nápis je 
tradicí, která byla postavena už v roce 1923.  
Tehdejší nápis měl podobu „Hollywoodland“ a měl zde 
být jen na určitou dobu. Avšak během krátké doby se stal 
nápis tak populární, že je zde dodnes. Jediné písmeno, 
které kdy bylo výrazně poškozené je písmeno „H“, jelikož 
ve 40.letech zde měl údržbář Albert Kothe autonehodu, 
která poškodila písmeno „H“ pozn. redakce: panu 
údržbáři se naštěstí nic nestalo. Nápis Hollywood je 
jedno z nejfotografovanějších míst a tak byl v roce 1973 
právem prohlášen za chráněnou památku.  

Hollywoodský chodník slávy  
Další klasickou, kterou je Hollywood proslulý, je 
„chodník slávy“. Je to přibližně 5,6 km dlouhý chodník, 
který je pokrytý více než 2000 pěticípými hvězdami. Na 
každé hvězdě je jméno a příjmení známých osobností 
z hudby, filmu a televize. Každá hvězda je vyrobena 
z růžového broušeného betonu a vložena do černého 
mramorovaného čtverce. Bronzovým nápisem je ve 
hvězdě napsáno jméno osobnosti a pod jménem je 
vyobrazena „kategorie“, díky které získala daná osobnost 
čestné místo na chodníku slávy (zásluhy ve filmovém 
průmyslu, zásluhy o televizní zábavu, zásluhy 
v hudebním průmyslu, zásluhy o rozhlasovou zábavu, 
zásluhy v divadelní sféře). Chodník spravuje společnost 
Hollywood Historic Trust. Podmínkami, které jsou 

potřeba k získání hvězdy, jsou souhlas k uspořádání 
ceremoniálu a zaplacení 25000 dolarů. 

OSCAR 
Cena Akademie, jinak také Oscar, je cena každoročně 

udělovaná americkou Akademií filmového umění a věd 
v různých oblastech filmu. Oscar je považován za 
nejprestižnější filmovou cenu. Slavnostní ceremoniál 
patří k nejvýznamnějším kulturním událostem 
v Hollywoodu. Oscaři se udělují v hlavní části města Los 
Angeles. Ocenění je v mnoho kategoriích, například 
nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší ženský herecký 
výkon, nejlepší zvuk či nejlepší návrh kostýmů – existuje 
přes 30 kategorií.  

Soška Oscara 
Symbolem ceny je zlatá soška rytíře držícího meč a 

stojícího na cívce filmového pásu s pěti kruhy, které 
představují pět původních profesních sekcí Akademie 
(herci, režiséři, producenti, technici a scenáristé). Výroba 
sošky trvá tři až čtyři týdny. Odlití každého kusu 
zaměstná dvanáct pracovníků na pět hodin. Sošky jsou 
nejdř ív odlité, pak vytvarované, obroušené a 
vyleštěné. Výrobní cena je přibližně 150 dolarů 
(pozn.redakce – ccc 3 300,- Kč), ale ta symbolická je 
nevyčíslitelná. 

FILMOVÝ PRŮMYSL 
Filmový průmysl se skládá z filmových institucí, 

takzvaných „filmových studií“ vyrábějících filmy. Každé 
filmové studio se skládá ze štábu. Patří zde ředitelé, kteří 
vedou filmové studio, režiséři – kteří jsou pravá ruka 
ředitele a z další lidé z filmového štábu: osvětlovači, 
zvukaři, kostyméři, maskéři, kameramani či střihači. 
Největší centrum filmového průmyslu se nachází ve státu 
California, ve městě Los Angeles, ve čtvrti Hollywood.  

Mezi nejznámější filmová studia patří například: Walt 
Disney, Marvel, 20th Century Fox a v Česku je to 
například Barrandov studio.  Anča

ZAJÍMAVOSTI Z 
HOLLYWOODU
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Spojené státy Americké (tzn. USA) je prezidentská republika nacházející 
se v severní Americe. Na severu sousedí s Kanadou a na jihu s Mexikem. 
Spojené státy Americké se nazývají proto, jelikož je tvořena 50 státy. K USA 
je dále připojena Hawai i Aljaška. Nynější prezident Spojených států je 
Donald Trump. Mateřský jazyk je angličtina, kterou mluví kolem 80% 
obyvatel, druhý nejrozšířenější jazyk je španělština. Mezi nejlidnatější města 
USA patří New York, Los Angeles či Chicago.  

LOS ANGELES  (místo, kde se nachází Hollywood), zkráceně L.A., je 
druhé nejlidnatější město USA. Los Angeles je jedno z nejvýznamnějších 
světových center kultury, vědy, technologií, mezinárodního obchodu a 
vzdělání. Leží na západě země u jižní hranice s Mexikem ve státu Kalifornie. 
Los Angeles tvoří celkem 114 městských čtvrtí. K hlavním a nejznámějším 
náleží Downtown, Hollywood, Hollywood Hills a Venice. 

Socha svobody (angl. Statue of Liberty) je socha stojící na ostrově blízko 
New Yorku. Socha je vysoká 46 metrů a váží 205 tun. Pravá paže, držící 
pochodeň je dlouhá 18 metrů a pouhý ukazováček, který drží pochodeň je 
dlouhý 2,4 metrů.  
Socha Svobody připomíná přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla 
americkým osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii. 
Pouze Francie totiž poslala do Ameriky své vojáky. Francouzi chtěli také 
sochou Svobody vyjádřit sympatie nové republice vzniklé za Atlantským 
oceánem. Pro připomínku tohoto gesta je zmenšenina sochy vystavena 
v Paříži (pozn.redakce – hlavní město Francie). 

Most Goldon Gate je visutý most ve městě San Fransicso, ve státě 
Californie. Stavba byla zahájena roku 1933 a dnes je most dlouhý 2,7 km. 
Most je natřený na oranžovou barvu a i pro jeho barvu je známý po celém 
světě. Most Goldon Gate je také považován za nejvyhledávanější místo pro 
páchání sebevražd. 

Mount Rushmore je obrovské sousoší, které se nachází poblíž 
amerického města Keyston v Jižní Dakotě. Sochy byly vysekány přímo 
do žulového skalního masivu v první polovině 20.století. Památník zobrazuje 
hlavy čtyř významných amerických prezidentů: George Washing-
tona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. 
Hlavy samotné jsou vysoké 18 metrů. Stavba trvala 14 let a podílelo se na ni 
přes 400 dělníků. Každoročně jej navštíví přes 2 miliony turistů.

S P O J E N É  S T Á T Y  A M E R I C K É
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Empire State Building je 103 patrová budova nacházející se ve 
městě New Yorku. Tuto budovu můžete vidět snad v každém americkém 
filmu, jelikož je to jedna z nejčastějších budov, kde probíhá natáčení. Pro 
zajímavost: Každoročně se zde koná závod v běhu po schodech z přízemí do 
86. patra. Závodníci musí překonat výškový rozdíl 320 m a vyběhnout 
1576 schodů, aby dosáhli cíle. Rekord drží australský profesionální 
cyklista Pavel Crake, který v roce 2003 zdolal toto schodiště za 9 minut a 33 
sekund. Klobouk dolů! 

Kapitol Spojených států amerických je budova ve Washingtonu D.C. 
(pozn.redakce – hlavní město USA). Kapitol je místem schůzí 
zákonodárného sboru Spojených států amerických, tzn. slouží ke schůzím 
politických úředníků. Anča 

Správnou odpověď  ti sdělí:    Keliš 

POUŽITÁ SLOVA: AMERIKA, DEN, DIPLOM, HLÍDKA, HRA, KADAO, KLAPKA, KPZ, 
LUK, MASKÉR, NOC, OCENĚNÍ, STAN, STŘIH, TÁBOR, ZPĚV, ZVUK

O 
S 
M 
I 
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R 
K 
A
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• HONBA ZA OSCAREM - LETNÍ STANOVÝ TÁBOR ROZKOŠ (30. 6.-14. 7.) 
• NORSKO OUTDOOR 2018 (20. 7.-5. 8.) 
• CYKLOPUŤÁK - BRDY, PÍSECKO, ZVÍKOVSKO A POOTAVÍ (18.-25. 8.) 
• SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU - PŘISPĚJTE NEVIDOMÝM! (10.-14. 9.) 
• SRAZ BVÚ - VÝPRAVA POD STAN DO ÚDOLÍ SEZINY (22.-23. 9.) 
• TATRY (27.-30. 9.) 
• PODZIMNÍ PUŤÁK (27.-30. 10.) 
• ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO SEMIL (15.-18. 11.)

CHYTRÝ PRACUJE MALUJE NATÍRÁ VALCÍŘ

ZÁCHRANÁŘ KLOBOUKY KAMENÍK MAKLÉŘ OSTRÝ

V ZAHRADA ŽELEZNIČÁŘ MOUCHY TAKOVÝ

KLAVÍRISTA KAMNA ČISTIČCE KUCHAŘ TALÍŘ

BETONÁŘ BY ŠATNA ODPADNÍCH KOPAČ

VLASY VOD MLADÝ KONSTRUKTÉR RADIO

JAKÉ JE MARCELOVO SKUTEČNÉ POVOLÁNÍ?
Správnou odpovědi ti sdělí:      MARCEL

PŘEŠKRTNI 
S pomocí nápovědy zjisti odpověď na uvedenu otázku.

1. Vyškrtni všechna slova končící na y/ý

2. Zbav se všech slov, které mají druhé písmeno A


3. Škrtni všechna slova, která začínají na K

4. Zbav se všech slov končící na Ř

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:


