TÁBOROVÝ UM
PRVNÍ (po nultém druhé) VYDÁNÍ

SOBOTA 9.12.2000

ZDARMA

PRAVDA A LÁSKA OPĚT ZVÍTĚZILY NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ
Každý den se dočítáme v
novinách o boji proti zlu. I vítězství nad malou špatností se po
právu dočká velkého ocenění.
Existuje však v některém z
jazyků slovo, jež by vystihlo velikost
a jedinečnost činu, který vykonali
účastníci tábora ve Vyhnanicích?
Vždyť zkrotit lumpy, kteří páchali
zlořády více než dvě staletí a chystali se znesmrtelnit sobě podobné, je
skutek vpravdě ocenění hodný.
Pátrali jsme po onom slově
v rozličných pramenech a v jednom

ze severních nářečí jihokantonského dialektu již zaniklé řeči prapradědů dnešních obyvatel zapomenuté vesničky XY jsme toto slovo nalezli!
Rozjeli jsme se na místo. Tamější vesničan, pan nás však varoval, že jeho
jméno ani slovo samé nesmí nikdy býti zaneseno na papír. Šum: Přání respektujeme.

„Jmenovala se Ichahuahua a měla posvátnou moc,“ řekl Šumu uznávaný odborník Dr. Mount

DĚTSKÝ TÁBOR SPUSTIL LAVINU ZÁJMU O PŘEVRATNÝ OBJEV
Jak se podařilo redakci
Šumu zjistit, došlo letos před
prázdninami k významnému objevu. Zasloužila se o něj mezinárodní skupina vědců a uveřejnila jej v
prestižním časopise Objevy v souvislostech (The Discovers in the
Context).
O co tedy šlo? Každé malé
dítě ví, že nejvyšší horou světa je
Mount Everest (8848 m n. m.). Ne-

bylo tomu tak vždy. Díky mravenčí
práci poskládali vědci do celku mozaiku, z níž vyplývá vpravdě neuvěřitelná skutečnost: v dávných dobách, na rozhraní paleolitu a mezolitu, zaručeně existovala hora vyšší
než Mt. Everest.
Vědci jí nyní, s odstupem
tisíců let, dali jméno: Ichauhuahua.
Toto jméno v sobě snoubí poznání a
zkušenost pravěkého lidu, jeho sílu,

strast i víru v lepší život. Paradoxem
je, že o tomto nepochybně revolučním objevu se naše veřejnost dozvěděla díky českému dětskému táboru
ve Vysokých Tatrách. Kdo by tedy
chtěl znát podrobnosti, nechť se obrátí na redakci, jež ráda zprostředkuje kontakt s vedením tábora.

ZACHMURENÁ A PRÍVETIVÁ STRANA BARANICH ROHOV
naspäť. Do základného tábora prišli premrznutý a zakuklili sa do svojich spacích pytľov.

Od nášho zvláštneho spravodajca:
Bola to ozajstná trma-vrma. Snehové vločky
sa znášali ako pomätené, burácavý vietor ich preháňal pomedzi majestátnymi štítmi hôr, hmla potichúčku olizovala aj tie najnižšie kríky. Niekde pred sebou
tušili Vlada a túžobne očakávali matné obrysy Téryho chaty.

A je to tu opäť! Šestica chrabrých horolezcov
stúpa smerom ku Téryho chate. Počasie nie je o veľa lepšie než prvý raz. No aj táto skupina doráža ku svojmu
cieľu. Aj tento raz čaká správca sympaťák a Vlado. Občerstvujú sa a padá rozhodnutie. Ideme! Opäť hmlisto a
vietor. Obkráčavajú Spišské plesá a stúpajú hore, vetriac
nebezpečenstvo a dobrodružstvo.

A už ju vidieť, už ich víta príjemný pán správca!
A takisto Vlado, pánko v červenom brnení. A hneď sa
pýta: „Čo tu robíte, veď v tomto sa nedá ísť!?“ Ako to
mali preboha vedieť? No nič, pojedli, popili a vydali sa

Pokračovanie na str. 4
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PŘÍŠERA V BAZÉNU ŘÍMSKÁ DVĚ
Pravidelní čtenáři Šumu
jistě netrpělivě čekají, jak se vyvíjí
případ Příšery v bazénu, který v
každém čísle pečlivě sledujeme.
Naše redakce se tentokráte po bezvýsledném pátrání v Praze, kde byla Příšera spatřena naposled, rozhodla vydat zpět na
„místo činu“. Směr: Hotel Ceva,
Stará Lesná, tamější hotelový bazén!!! Věděli jsme, že nejoblíbenější hodina výskytu je mezi pátou a
sedmou. Trávili jsme tedy poctivě
každý den sto dvacet minut ponořeni do chlóru a čekali, zda se vynoří.
Po týdnu marného pátrání se dostavil kýžený výsledek. Byla tam!!! Ale jak jsme ji tak viděli
už vloni, tak to zase něco jó až tak
kór moc nebylo.
Šum: Zklamalas, potvoro!

LETNÍ VOSÍ ORGIE
V řeči čísel: 7, 549, 1.27,
154, 12078, 1.27, 4, 29, 13.78, 11,
362, 3.03, 13213.35, 0.000012,
0.00013, 0.0000003, 0.0000003,
1234567890!, 0.06.74, 1.27e, 4i, sin
3.2-2.3π.
Vysvětlivky: První číslo udává průměrný počet bodnutí na jeden den,
druhé počet vos denně průměrně spatřených, třetí průměrnou denní procentuelní vosí bodací úspěšnost, čtvrté
celkový počet zaznamenaných vosích
bodanců, páté počet vos celkově spatřených, šesté celkovou procentuelní
vosí bodací úspěšnost, sedmé největší
počet bodanců do jednoho člověka za
jeden den, osmé počet vos tímto člověkem za onen den spatřených, deváté procentuelní bodací úspěšnost vos
spatřených oním člověkem za onen
den, desáté největší počet bodanců do
jednoho člověka za celý tábor, jedenácté počet vos tímto člověkem spatřených za celý tábor, dvanácté procentuelní bodací úspěšnost vos spatřených
oním
člověkem

za celý tábor, třinácté součet všech
doposud uvedených čísel, čtrnácté
průměrnou délku vosy v kilometrech,
patnácté průměrnou délku vosy s vystrčeným žihadlem v kilometrech,
šestnácté průměrnou hmotnost vosy v
tunách, sedmnácté průměrnou hmotnost vosy po bodnutí v tunách, k
osmnáctému až dvacátému druhému
číslu si legendu utvořte sami.
Prameny: Českovosí ústav AV ČR a pozorování na LDT DUHA Vyhnanice II

ŠLECHETNÝ SKUTEK TÁBORNÍKŮ VYVOLAL NADŠENÍ
Ztepilé smrky ztepilé se lehounce chvějí v osvěžujícím vánku, hřejivé slunko svýma rukama hladí ještě
zrána orosenou trávu, kamínky na cestě radostně odskakují od kol nehlučných automobilů. Z lesa se ozývají se
svou ranní písní ptáčci, Rasťa Tomáš Rosťa Tomík Tomislav prosycuje vzduch vůní čerstvého pečiva. Vše spolu líbezně souzní, čistý kempík již nelze zdokonalit.

Ale co to? Vylepšení se přec jen nalezlo! Na
místě k tomu nejvhodnějším vyrostla během okamžení,
díky přičinlivosti šikovných rukou táborníků LDT DUHA, vzorová pícka neboli kamínka. Správce Fero je nadšen. Žadoní, aby byla ponechána i po odjezdu stavitelů.
Prý by sám takovou nevystavěl. Je to hodný chalan, a tak
mu rádi plníme jeho želanie.

CO VŠECHNO DOKÁŽE SPORŤÁK aneb Je toho hodně, co dokáže
Je možné popsat rozmanitost světa jednou, dvěma větami?
Možná ano, leč mé síly na to nestačí. Proto jsem záhy pochopil, že
snaha splnit úkol se zněním:
„Stručné vystižení Sporťákovy
osobnosti“ je bláhovostí.

žravost, fotbal, ztráta kraťasů na Téryho chatě, opakovaná touha vrátit
se pro kraťasy na Téryho chatu, žravost, med, kresba na Jahňacím štítu,
procházky do Zakázaného lesa, žravost, posedlost mytím nádobí, neukojitelná chuť pomáhat.

Uchyluji se tedy k malé lsti.
Nepoužiji žádné sloveso, čímž nedojde k vytvoření vět. Pouze v bodech
připomenu některé pamětihodné
události: Koupání v ledovém potoce,

Rozvázané tkaničky, potřeba svléknout si bundu, potřeba obléknout si bundu, potřeba svléknout
si bundu a mikinu a obléknout si
bundu, potřeba nějak záhadně to
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potom zase proházet, běh za vzdalujícím se pelotonem, po doběhnutí
potřeba se upravit, ztráta na peloton,
potřeba na vrcholu cvičné stěny zmizet z očí Vladovi a sundat si „topánky“, odzbrojující úsměv, pozdní příchod kamkoliv, celá akce „Baranie
rohy“ atd.
Pro dalších cca 93 příhod se
Sporťákem vyhledejte kohokoliv z
vedoucích.

ZÁŘENÍ ZRODILO KRONIKU

BEROUSEK BY ZÁVIDĚL

ČTK – V jedné pražské pekárně došlo k neobyčejnému fyzikálnímu úkazu. V jisté části tohoto objektu
začalo znenadání působit velice vzácné takzvané geopissoární záření, jehož následkem se některé předměty začaly měnit, povětšinou zvětšovat. Zajímavým se taktéž jeví,
že dva náhodní jedinci se z té oné místnosti navrátili oděni zcela neadekvátně vzhledem k roční době, teplotě
ovzduší, četnosti srážek a nepokročilé Vipově konstantě.
My si však rozhodně stěžovat nemůžeme. Díky tomuto
jevu jsme získali Kroniku, jejíž jméno nadále hýčkati
hodláme.

Hola, hola, přijela pouť! Kdo neviděl, neuvěří,
kdo viděl, nevěří dosud. Bylo to pestrá a barevná a vzrušující a zábavná a poučná a vtipná a vyhrávali silní i
chytří i ti méně chytří i šťastnější i rychlí a bonbóny a
čokoládky a pišingry a lízátka a žvýkačky a starou belu a
bylo hezky a nebylo ošklivo a začalo to velevtipně a byl
tam pirát a motorkář a ten a ten a skořápkář a všichni se
veselili a bavili a zlobili a smutnili a nadávali a radovali a
proklínali a posmívali a pak byl oběd a bylo to tak na
prvním běhu a bylo to tak na druhém běhu a bylo to ve
Vyhnanicích.

NA VÁNOCÍCH MÁ NEJRADĚJI ROZBALOVÁNÍ DÁRKŮ
Redakce se rozhodla zavést pravidelnou rubriku „Pravidelná rubrika rozhovor“. Prvním hostem v této
pravidelné rubrice „Pravidelná rubrika rozhovor“ je pan Jiříček.
R:
P. J.:
R:
P. J.:
R:
P. J.:

Jak se máte, pane Jiříčku?
Ale jo, dobře.
Chováte a pěstujete?
Ale jo, pěstuju a chovám.
Traktory fungují?
No tak to zase moc ne.

R:
P. J.:
R:
P. J.:
R:
P. J.:
R:
P. J.:
R:

Opravujete je?
Furt dokola.
Máte už zase dojírnu od
hovínek?
Tak to zase mám.
Nečekáte, proboha, až zase
přijedeme?
Čekám (smích).
Kolik litrů mléka denně vydojíte?
Jak kdy.
Jak se těšíte na Vánoce?

P. J.:
R:
P. J.:
R:
P. J.:
R:
P. J.:

Moc.
Jste zvědavý, co najdete
pod stromečkem?
Jsem, ale já mám stejně nejradši to rozbalování.
Co máte na štědrovečerním
stole? Kapra se salátem?
Krávu se salátem.
Děkujeme za rozhovor.
Také děkuji.

KŘÍŽOVKA
Pomůcka:
Roy, re,
pelesti

Zkratka
Světové
banky

Okraje postelí

Ačkoli

Bojovník

Ohnivý
skřítek

4

Kry

Popěvek
.–.

Řeka

4

Ptáček,
který má
obrnu

Tamten
Římská 50
Ďáblové

Elektroda
Foglarova
postava

TAJENKA
Karetní
výraz (2x
flek)
Jenom
(nářeč.)
Spojka

Nejvyšší
karta
Ústa
Ukazovací
zájmeno

Slovensky
jestli

Zn.energie
Povzdech

Citoslovce
smíchu
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Papoušek

KVÍZ O CENNÉ CENY
Odpovědi zasílejte na adresu: Boris Šálek, Borisova 35, BBB ŠŠ Borisov. Tři výherci budou vylosováni a Boris jim za to
pořídí pěkné ceny.
1. Jaké je křestní jméno pana Jiříčka?
a) Fanoušek
b) Pepíček
c) Jiříček
2. Jaká je přibližná zeměpisná poloha Vyhnanic?
a) 49° 20´ s. š. a 14° 30´ z. d.
b) 91° 61´ s. š. a 26° 26´ j. d.
c) 39° 54´ j. š. a 18° 37´ z. d.
3. Kolik měří Gerlach v palcích?

a) 1,04527 krát 10 na pátou
b) 104527
c) 1.04527 krát 10 na mínus osmnáctou

a Vyhnanicemi?
a) 1063 km
b) 576 km
c) 398 km

4. Kolik měří Gerlach ve slovenských centimetrech?
a) 26550
b) 1327.5, což je 2655/2
c) 2655

6. Mohou zvířata přecházet, přelétávat, podhrabávat se či přelézat
česko–slovenskou hranici?
a) ne
b) ano
c) ano, ale pouze v případě, že jim
není špatně (kvůli přenosu nemocí)!

5. Jak je vzdálenost mezi Starou
Lesnou ve Vysokých Tatrách

ZACHMURENÁ A PRÍVETIVÁ STRANA BARANICH ROHOV
Pokračovanie zo strany 1
Tempo nie je také vražedné, ako sa niektori báli. No
ide sa bez prestávok, čo predovšetkým pánka Šporťáka žerie.
Kritický okamih nastal na takom
ukrutnom hrebene. „Vietor svišťal
z jednej aj z druhej strany. Keď
ste sa pozreli naľavo, hlboká
priepasť. Otočili ste hlavu doľava
– to isté,“ klepe sa ešte dlho Pavol Nováčik. Bolo to naozaj nebezpečné. No napriek tomu dosiahli vrcholu. Žiaľ bohu nebolo
priveľa príležitostí pokochať sa

krásami okolnej prírody, pretože
hustá hmla sadla okolo nich. Avšak skúsený horský vodca Vlado
preukázal, že je na nepriazeň počasia zvyknutý, a aj v tej plieskanici sa vykadil. Počali sa vracať.
Ako správny horalovia nešli tou
istou cestou späť. Boli premrznutý
a tešili sa do Chaty pri Zelenom
plese, že sa ohrejú. Mraky sa však
zrazu roztrhli a prívetivé slnko ich
pošimralo a hrejivými papriky
vykúzlilo úsmevy na ich tvárach.
Řehoř Rybár, Poprad

TELEVIZNÍ TVÁŘIČKY TVÁŘÍ TVÁŘ KVALITĚ NEOBSTÁLY
Již dávno jsme si zvykli, že vyhnanická louka u Vyhnanického rybníka u Vyhnanic se stala jakýmsi neoficiálním kulturním centrem Vyhanicka.
Proto nepřekvapí, že za čest si považovali přijmout naše pozvání Petr Vondráček, klavírista a zpěvák O.O.T.M., a Kateřina Hrachovcová, známá ochotnice.
Vzhledem k námi zavedené výši kvality uměleckých programů jsme je však po
třech písničkách vyrazili. Nutno jim ale přiznat, že oproti nejmenovanému netanečnímu televiznímu pořadu úroveň svého vystoupení pozvedli.

MILIONY JÍ NEPOMOHLY, STROHÉ ODMÍTNUTÍ NEUNESLA
Ano, dobrý den! Kdože? Nezlobte se, ale opravdu
jsem nerozuměl. Šífová? Co? Jo ták, šifrování. Jo, jo, děláme, vždycky na začátku tábora, eště morseovku, uzle a
tak. Na to že ste se neptala? Tak nemluvte česky, když to
neumíte. Ah, also, ja, ja ich verstehe, Schifferová, ja Claudia, jawohl... hm, tak to najn, to by nešlo, na tu přehlídku
byste opravdu přijet nemohla, modelky máme vlastní. Polibky? Tak ty nám samozřejmě poslat můžete. Jo, že si
máme... ehm, ehm... Tak dobré odpoledne, vítám vás na 1.
vyhnanické módní papírové přehlídce a...
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