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Ahoj, kamarádi! 
Za al nám školní rok, prob hlo mnoho akcí, blíží se Vánoce 
a podobn  – zkrátka ideální p íležitost navázat na tradici 
z p edchozích let a pokra ovat v tvorb  našeho asopisu.
Veselé Vánoce, š astný nový rok a spoustu zábavy 
s OMPUSE Vám p eje

-mak-
Stru né zprávy 

Bára a Martin 
Kösslovi oslavili 
své spole né 

25. narozeniny.
Oslava prob hla 
3. zá í na ostrov

Císa ská louka. 
Jen o dva dny 
d íve za ala
Bára u it eštinu

a ob anskou výchovu na Gymnáziu 
Nad Kavalírkou. 

O týden pozd ji, tedy 10. zá í, prob hla
oslava 20. narozenin Martina 
Koumáka. N které z pozvaných zaujala 
p edevším nep eberná zásoba 
gramofonových desek. 

Martin Koumák, 
Mat j a Kuba 
Vokurka úsp šn
zahájili studium na 
vysoké škole. 

Ká a Pulkrábková
naopak nemén
úsp šn  odpromovala 

a stala se tak magistrou sociologie. 

P íští tábor se nebude konat na Komá í
louce, nýbrž v míst  zvaném Zho ec na
pomezí Karlovarského a Plze ského
kraje. Už je znám i termín – od 1. do 
15. ervence. 

P ipomínáme, že dotazy do poradny stále 
m žete psát e-mailem na adresu 
poradna.ompuse@seznam.cz nebo klasickou 
poštou na adresu Campamento ’99, 
Sekaninova 28, 128 00, Praha 2. 



Babí léto 
Dne 23.9.2005 se odjížd lo do Žíchovce. A  to ze za átku

vypadalo s ú astí špatn , nakonec jsme se sešli v hojném po tu. 
Naskákali jsme do aut a už se jelo. Složení našeho auta: Petr, já, Kuba, 

Melka a Veronika. Složení ostatních aut 
není podstatné, úst ední postavy výletu 
jsme totiž byli jen my .
 Protože jsme v d li, že nás nikdo 
nep edjede, ubíhala cesta celkem 
pomalu a klidn . Hned po p íjezdu do 
Žíchovce jsme hodili e  s paní 
editelkou, p kn  jsme se p ivítali

s d tmi a šli se p ipravit na náro ný
nadcházející den. 

 B hem ve era dorazilo ješt  jedno 
opozdilé auto. Už ani nevím, kdo ho 
pilotoval (pravd podobn  OT), jen si 
pamatuji, že jsem (protože jsem lidumil 

a laskavý už od p írody) pomáhal vynášet zavazadla. A to konkrétn
Ani ce a Jarce. V tuto chvíli už jsme byli kompletní a tak jsme zahájili 
sch zi, abychom zjistili, co je kde ješt  pot eba . Po dlouhém 
rokování, p ipravování, dola ování a všeobecných vychytávkách jsme 
byli tak unavení, že nám ned lalo
 Ráno. Tak ráno to te

 problémy usnout. 
da 

la 

 je jako jíst sladké okurky. Každý 
p ece ví, že okurky se jedí, protože jsou kyselé. A každý p ece ví, že 
za ít den  bez snídan   nem že, protože by  pak  musel  brzy na ob d a

by síla. Málem jsem zaspal 
snídani. Víte, snídan  pro m
není oby ejné jídlo. 
Si vezm te, že se ráno 
probudíte a nenasnídáte se. Už 
ten den nem že být p kný.
Máte nep íjemný pocit, je vám 
smutno a máte depresi (m j
oblíbený stav). Chci jen 
nazna it, že za ít den bez snídan



epa se 
vid l

stanoviš . Tématem hry byl Odysse v návrat do Ithaky a 
krom  žíchoveckých d tí
p ijely ješt

ješt  d íve na ve e i a pak l n jakou p knou
pak by si jí vzal, pak d starej, no a pak 
um ít…! Brrr. Už jsem se vid l v hrob .
 A hned po snídani do lesa. Nemýlím-li se, tak bylo deset 

by tam t eba potk

v hrobd tské domovy. Skupinek 
bylo celkem sedm. T i žícho
jsem si vzpomn l) ty i
d tské domovy. Ze stanovi
nejlépe hodnocené první. Ne
Zem  Kikón . Toto zastavení m li na 
starosti tito: Kuba, B tka, Ka enka
Bendová vypomáhala a samoz ejm
nechyb la ani moje velká mali kost .

Bylo vyzna ené území, kde byly 
roztroušené papírky r zn  bodov
ohodnocené a d ti pobíhaly po území, 

Krákání
u táboráku 

jen doprošly 
zbývající

stanovišt ,
následovaly úkoly pro 

e skupinek a 
k  u 

d tské domovy za aly pomal
pohodov  sed li u ohní ku a zpíva
bylo fajn po dob e odvedené pr
jsem už mysleli na návrat. Troch
odjezd do Prahy.

- ep-

a
ti, pak už by byl už jen 

 t i nebo ty i

š
:

l
jako…
 Po ob d  už program

vý  z
v výsled
táboráku. Po vyhlášení se 

li, ob as krákali. Jednoduše nám 
áci. No, teda sed li, zpívali, ale také 

u jsme poklidili, sbalili si v ci a 

dívku,

vecké a (už 
r zné jiné 

 bylo asi 
slo název

papírky braly a my je chytali. 
Také ob d bych zapomn zmínit.Víte, propásnout ob d je 

netrval moc dlouho. Skupinky

b rové lidi
yhlašování

u vytrácet. My jsme ješt  chvilku 
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Výlet do Lužné u Rakovníka 
28. zá í 2005 

zastávce nastoupila Ani ka s Mat jem. Jeli jsme ješt
pak jsme vystoupili. V muzeu jsme se prol
vytáhli na minivlak, jeli jsme dv  kole ka a

Po sva in  jsme si šli prohlížet další jí
vysv tlil jejich íslování a prošli jsme se pod vlak
jsme si prohlídli jejich ovládání.
jsme se mohli prolézat, a to nu. Na

Moc se nám to líbilo, doufejme, že ješt

Na nádraží jsme se sešli a vyrazili k vlaku. Urazili jsme malý kousek a na 
 zhruba dvakrát stejný kousek a 

ézali po starých lokomotivách. Za chvíli nás 
 pak byla svá a…

zdy schopné vlaky. Koumák nám 
em. Poté jsme šli do muzea a tam 

 Potom jsme si prohlídli ješt  pár vlak , po kterých 
konec jsme jeli zpátky a hráli ve vlaku hry.  

 n kam pojedeme. 
Vojta



Po
27. 5

minu

jiho e
Na sraze na autobusovém 

stanovišti Na Knížecí nás ekalo
nemilé p ekvapení - ohromné 
množství lidí, kte í se tu evidentn  nesešli jen proto, aby nám pop áli
š astnou cestu. Nastala tedy klasická zábava, kterou se po íná v tšina

výlet  mimo Prahu, a to boj o 
vhodná místa v autobuse 
(dopravce totiž z neznámého 
d vodu neprodává místenky 
dop edu). Poda ilo se a s mírným 
zpožd ním jsme mohli vyrazit. 
Každý se bavil, jak um l nebo jak 
mohl. Jedinou vadou na kráse 
byla skute nost, že jsme nev d li,
kde p esn  budeme vystupovat. 

Sice jsme s sebou m li vytišt ný seznam zastávek, ale pes mu v .
Našt stí jsme b hem jízdy navázali dobré styky s n kolika dom
cestujícími lidmi, kte í nám slíbili, 
že nás v as upozorní. Sv j slib 
dodrželi a my se po tém  dvou 
hodinách mohli op t nadechnout 
erstvého vzduchu.

Nandali jsme si batohy a 
vyrazili sm rem, kde jsme tušili 
faru, která nám m la po 
nadcházející dny poskytnout 
st echu nad hlavou. No, ekn me
že nebyl úpln  správný, ale nakonec jsme stáli p ed zachovale 

dzimní prázdniny v Ková ov
 – 30. íjna 200

Nastal íjen, den sedma-
dvacátý, obvyklý as podzimních 
prázdnin, a stejn  jako v 

lých letech se i letos konal 
tradi ní n kolikadenní výlet 
mimo Prahu, tentokrát do 

ského Ková ova.



vypadající bud hovní pastý .
Provedl nás naším do asn ekl, co se smí, co ne, a 
nakon r c ázet s kotlem. Pod kovali jsme, 

slíbili, že nic nerozbijeme, a 
ili se. Následovalo 

lování míst na spaní, 
rekvírování zásob a posléze 
e e e. Následující v t  v nujte
elkou pozornost. Na první pokus 

se nám poda ilo rozlosovat si 
„and la“. Pokud chápete d jinný
význam této události, výborn ,

o
n

schovávanou, na hloupou kucha ku
stylu hon né po skupinách z Bernar
šéfkucha em Kubou Vokurkou a ku
vzdán nehynoucí dík za 
p ípravu (tém ) veškerého 
teplého jídla po celou dobu 
výletu.  

stinec U Lenina a spoustu dalších 
ozd lily do t í družstev: jedno 
li David a Valentýna, druhému 
chali Vojta s Markem, a t etí 

ovou, p ed kterou nás o ekával místní duc
ým domovem, 

ec inst uoval epu, jak za

rozlou
rozd
z
v
v

h

pokud ne, obra te se na Ondru 
Koumáka, který Vám sd lí, jaká je pravd podobnost takového 
úsp chu.

poledne jsme vyrazili k místnímu 
 hraním r zných her, nap . na 

 a epovu hru (taková ta hra ve 
tic). Následoval ob d, p ipravený 
chtíkem epou. Budiž jim ob ma

Po ob d  (t stoviny s 
takovou tou omá kou) se šlo 
na procházku po místní 
nau né stezce. Vid li jsme 
p írodn  utvo enou bránu z 
kamen  (kam se hrabou 
táborové brány v etn  té, 
kterou

Zpátky k programu. V pátek d
lesíku a strávili zde n kolik hodi

 postavili ervení ), apí
pivovaru, kámen v podob  sfingy, ho
zajímavých v cí. Po návratu se d ti r
vedl Kuba Kalina a spolu s ním tam by
šéfoval Kuba Markytán, jehož poslou
družstvo tvo ila Melánie, Honza a Ka enka. Mimo družstva pak 
z stali epa,  Kuba,  Koumáci,  Lukáš a  Veronika. Když  byla  takto 

 hnízdo na komín  bývalého 



ustanovena t i družstva, která si vymyslela jména (v uvedeném po adí:
Gumoví medvídci, Jamajské MKV a Chiquity), prob hla sout ž
skládající se z deseti otázek, které 

 rekord je 123 kusy, tj. jen zhruba 
t. V sobotu dopoledne jsme hráli 

hry na farní zahrad , mimo jiné hutututu, cukr káva limonáda a 
podobn .

se vztahovaly k zmín ným jev m
podél nau né stezky. Následovala 
oblíbená sout ž navle ení co
nejvíce kus  oble ení na jednoho 
lena, p i které padl dosavadní 

rekord 42 kusy. Nový vytvo ilo
družstvo Gumových medvídk ,
které na Valentýnu navléklo 61 
kus oble ení (p ipomínám, že eský
dvakrát víc). Pak se pomalu šlo spá

Protože jsme m li ustanovená družstva, hrálo se na body. 

od místních za n co vym nit,
novou v c pak vym nit za další a 
tak dále. 

Ú elem
hry b t vým n.

staly hrozn
u pozd ji. 

kceptovaly a 
ky ud lit dva 

co všechno 
išel. Kuba 

Následoval ob d (guláš) a po 
ob d  se jednotlivé skupinky 
vydaly do Ková ova a okolních 
obcí. Každá skupinka dostala do 
za átku jednu okoládu a tu m la

ylo provést co nejv tší po e
Když se d ti vrátily, do

vynadáno, že p išly o hodin
Zarazilo je to, ale nakonec to a
nechaly si v rámci každé skupin
trestné body. Pak za aly lí it,
prožily. Kdo to neslyšel, o hodn  p
Kalina prý s díky odmítl od jednoho pána 
stodolu, kterou mu tento cht l v novat za 
n jakou cetku, a Melánie musela p esv d ovat jednu místní paní, že 
opravdu, ale opravdu není Sv dkyn  Jehovova. Korunu všemu 
nasadili oba Kubové, kte í ve jménu Campamenta zabrali kus pole. 
Pochlubili  se,  že už  jim n kdo  volal  ohledn   koup , pak  se  ovšem 



ukázalo, že to byl David. Máme tedy v okolí Ková ova kus dobrého 
pole.

Porota poté vyhlásila celkové v
Gumoví medvídci, krásné druhé místo obsadil 
tým Chiquit a na estném t etím
umístilo družstvo Jamajské MKV. Vš
p edány hodnotné ceny a pak 
poslány spát.

V noci je pak Lukáš vzbudil
kamsi na okraj vesnice. Zde pak d
jednom po sví kách, strašeny hr
zvuky lesa. U brány kdesi uprost ed tohoto 
hlubokého lesa na n ekala zvláštní postava, 
která d tem vysv tlila, že se jejich vedoucí 
ocitli v jakési asové smy ce i co a zkrátka že se posunuli v ase.

, ímž byl tento asový paradox 
dvedla zp t na faru.  
tatu v ci: v noci ze soboty na ned li
ímto zp sobem p ipomn li, aby se 
 ráno snídan  o hodinu d ív, jak se 

lo v minulých letech.
jsme šli na místní ranní mši. 

let a sedí po ád na 

ýsledky: celkovými vít zi se stali 

 míst  se 
em byly 

byly d ti

 a zavedl 
ti šly po 
zyplnými 

u
napraven. Další z postav pak d ti o

P edpokládám, že tušíte pods
se m nil as, tak jsme to d tem t

nedomáhaly
to vždycky d

Ráno
Mnohým se nelíbila Lu
ohledn

jednom míst , tak mu to 
rat, ili se p ipravte na 
 jsme však spat ili plný 
kékoli instrukce byly 
 si stejn  nem li kam 

hájili nejneoblíben jší
sme se nakonec sbalili, 
ydrhli a vyrazili na 
edb hnout tém  celou 

-mak-

D ti se pak poklonily brán as

kášova instrukce 
 míst k sezení (místní sem chodí padesát 

místo te  nem žeme zab
to, že budeme stát), když
kostel, bylo jasné, že ja
zbyte né, protože bychom

sednout. Po mši jsme se vrátili na faru a za
innost: úklid. P es n kolik konflikt  a nehod j

vše po sob  uklidili, vyluxovali, umyli, v
autobusovou zastávku. Zde nás Lukáš nechal p
vesnicí, ale nakonec to zas moc nevadilo, protože po pár zastávkách se 
v tšina lidí p esunula na p ímej rychlejší do Prahy, e eno slovy pana 
šoféra. Unavení, ale spokojení jsme se v ned lní podve er vrátili na 
Smíchov.



Hra po Praze 
Klasická listopadová záležitost... a jak to vše vypadalo letos? 

etkají. Jména t chto t í osob 
zn la

– celý den 

ouslového
po

u
každou hodinu se mus
na sch zku s patron

ci?“ 

 Na sraz v sobotu 12.11. v 10 hodin se 
všichni dostavili pom rn  v as a tak se mohlo 
za ít. Vedoucím jednotlivých skupinek (Kuba 
Vokurka, epa a já) zavolala tajemná postava, 
která se p edstavila jako „patron“ a ekla jim, 
kde se spolu s

Opršálek, Nešpor a Slabihoudek a jejich 
sídlem byl (ve stejném po adí) Ovocný trh, 
ulice Nekázanka a Senovážné nám stí. Když 
oddílky dorazily na stanovišt  svých patron ,
bylo jim vysv tleno, pro  jsou vlastn  tady a 
co je jejich úkolem – vytla it z centra Prahy 

mafiány z východu. Všichni se také seznámili s 
pravidly, dostali mapu území a pasy. Patroni 
m li docela vysoké nároky 
zásobovali své sv ence rozli nými úkoly, které 
v tšinou vyžadovaly rychlé a bezpe n
p enesení v ci z jednoho konce území na 
druhé... Tak nap íklad doprava h

uzdra s neznámým obsahem od pašeráka k 
lichvá i, donesení diplomatického kuf íku s 
podivnými ná rty zbraní od p ekupníka k 
pašerákovi nebo p enesení podivného dopisu 
od p ekupníka k patronovi... Skute n ,
podivnými individui pohybujících se na hran

 v Praze jen hemžilo. D ti mezi nimi pobíhaly, 
ely dostavit 
em a ješt

musely stíhat takové povinnosti 
jako zapsání u místního notá e,
lušt ní šifer nebo odpovídání na 
spoustu dot rných otázek (aby si 
milý tená  ud lal obrázek, tak 
t eba „kdy zem el ctihodný pan 
Milec, který je zmín n na pam tní
desce kdesi v Jind išské uli
apod.)

zákona se to v sobot



A k tomu ješt  ty zpropadené pasové kontroly... To bylo tak: pokud 
se d ti po p istiženy, 

musely vystavit své pasy, odevzdat 

át na míst , kde byly 
 vám pak ud lá po ádnou

vý rozpo et!
se plnilo 6 úkol  a 

p es 50 otázek výše 
typu. To všechno bylo 
o 16 hodin a tak se také 

dpoledne, se všichni sešli 

oddíl. Tímto vít zem se
Opršálek z Ovocného trhu
sv enci. (Mimochodem, 
této skupinky byla moje m
sle na Anita epová ) P
pana Opršálka se pak všich
postavili do šiku a od
východní mafie, jejíž le
nezvaných host  je alespo
být v klidu.

hybovaly na území jiného oddílku a byly p itom

všechny kuf ík
10 minut st
zastaveny – to
áru p es aso

Celkem
zodpovídalo
zmi ovaného
pot eba plnit d

stalo. O hodinu pozd ji, tudíž asi v 17 hodin o
nad „Husákovým tichem“. Zde byl 
vyhlášen nejlepší oddíl, respektive 
patron, který si vybral ten nejsiln jší

 stal pan 
 se svými 
vedoucím
ali kost a 

od vedením 
ni spole n
razili útok 
nové na n  na míst ekali. Hurá! Nápor 
 protentokrát zastaven a pražští ob ané mohou 

-hou-

y a jiné cennosti a ješt



B
c

am
 A, nebo B? 

ludišt
estu labyrintem! Najdi

Optický kl
Který kruh je v tší –

    A                B 

Vtipy
Skota srazí auto. idi  nemá isté sv domí, a tak vrazí Skotovi do ruky tisícovku a chystá se 

odjet. Skot na n ho volá: „Pane, jezdíte tudy asto?“ 
***** 

Letuška se vyd šen  ptá: „Není mezi cestujícími léka ?“ Jeden z cestujících se postaví a jde 
do pilotní kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se: „Není mezi cestujícími pilot?“ 

***** 
U itelka se ptá Pepí ka: „Co nám m žeš pov d t o vlaštovkách?“ 

„To jsou velice moud í ptáci,“ povídá Pepí ek. „Jakmile za ne škola, odletí na jih!“ 
***** 

Dva právníci jdou na ve e i. Poru í si kávu a vytáhnou sendvi e. P ib hne servírka a povídá: 
„Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!“ 

Oba právníci se na sebe jen podívají, pokr í rameny a vym ní si sendvi e.
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