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Ahoj, kamarádi!
Zaþal nám školní rok, probČhlo mnoho akcí, blíží se Vánoce
a podobnČ – zkrátka ideální pĜíležitost navázat na tradici
z pĜedchozích let a pokraþovat v tvorbČ našeho þasopisu.
Veselé Vánoce, šĢastný nový rok a spoustu zábavy
s OMPUSE Vám pĜeje
-mak-

Struþné zprávy
Bára a Martin
Kösslovi oslavili
své
spoleþné
25. narozeniny.
Oslava probČhla
3. záĜí na ostrovČ
CísaĜská louka.
Jen o dva dny
dĜíve
zaþala
Bára uþit þeštinu
a obþanskou výchovu na Gymnáziu
Nad Kavalírkou.

O týden pozdČji, tedy 10. záĜí, probČhla
oslava 20. narozenin Martina
Koumáka. NČkteré z pozvaných zaujala
pĜedevším nepĜeberná zásoba
gramofonových desek.

Martin
Koumák,
MatČj
a
Kuba
Vokurka
úspČšnČ
zahájili studium na
vysoké
škole.
Káþa Pulkrábková
naopak
neménČ
úspČšnČ odpromovala
a stala se tak magistrou sociologie.
PĜíští tábor se nebude konat na KomáĜí
louce, nýbrž v místČ zvaném ZhoĜec na
pomezí Karlovarského a PlzeĖského
kraje. Už je znám i termín – od 1. do
15. þervence.

PĜipomínáme, že dotazy do poradny stále
mĤžete
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 odjíždČlo do Žíchovce. Aþ to ze zaþátku
vypadalo s úþastí špatnČ, nakonec jsme se sešli v hojném poþtu.
Naskákali jsme do aut a už se jelo. Složení našeho auta: Petr, já, Kuba,
Melka a Veronika. Složení ostatních aut
není podstatné, ústĜední postavy výletu
jsme totiž byli jen my -.
Protože jsme vČdČli, že nás nikdo
nepĜedjede, ubíhala cesta celkem
pomalu a klidnČ. Hned po pĜíjezdu do
Žíchovce jsme hodili Ĝeþ s paní
Ĝeditelkou, pČknČ jsme se pĜivítali
s dČtmi a šli se pĜipravit na nároþný
nadcházející den.
BČhem veþera dorazilo ještČ jedno
opozdilé auto. Už ani nevím, kdo ho
pilotoval (pravdČpodobnČ OT), jen si
pamatuji, že jsem (protože jsem lidumil
a laskavý už od pĜírody) pomáhal vynášet zavazadla. A to konkrétnČ
Aniþce a Jarce. V tuto chvíli už jsme byli kompletní a tak jsme zahájili
schĤzi, abychom zjistili, co je kde ještČ potĜeba . Po dlouhém
rokování, pĜipravování, dolaćování a všeobecných vychytávkách jsme
byli tak unavení, že nám nedČlalo problémy usnout.
Ráno. Tak ráno to teda
byla síla. Málem jsem zaspal
snídani. Víte, snídanČ pro mČ
není
obyþejné
jídlo.
Si vezmČte, že se ráno
probudíte a nenasnídáte se. Už
ten den nemĤže být pČkný.
Máte nepĜíjemný pocit, je vám
smutno a máte depresi (mĤj
oblíbený stav). Chci jen
naznaþit, že zaþít den bez snídanČ je jako jíst sladké okurky. Každý
pĜece ví, že okurky se jedí, protože jsou kyselé. A každý pĜece ví, že
zaþít den bez snídanČ nemĤže, protože by pak musel brzy na obČd a

ještČ dĜíve na veþeĜi a pak by tam tĜeba potkal nČjakou pČknou dívku,
pak by si jí vzal, pak dČti, pak už by byl starej, no a pak už jen
umĜít…! Brrr. Už jsem se vidČl v hrobČ.
A hned po snídani do lesa. Nemýlím-li se, tak bylo deset
stanovišĢ. Tématem hry byl OdysseĤv návrat do Ithaky a
ěepa se
kromČ žíchoveckých dČtí
vidČl
pĜijely ještČ tĜi nebo þtyĜi
dČtské domovy. Skupinek v hrobČ
bylo celkem sedm. TĜi žíchovecké a (už
jsem si vzpomnČl) þtyĜi rĤzné jiné
dČtské domovy. Ze stanovišĢ bylo asi
nejlépe hodnocené první. Neslo název:
ZemČ KikónĤ. Toto zastavení mČli na
starosti tito: Kuba, BČtka, Kaþenka
Bendová vypomáhala a samozĜejmČ
nechybČla ani moje velká maliþkost-.
Bylo vyznaþené území, kde byly
roztroušené papírky rĤznČ bodovČ
ohodnocené a dČti pobíhaly po území,
papírky braly a my je chytali.
Také obČd bych zapomnČl zmínit.Víte, propásnout obČd je
jako…
Po obČdČ už program
netrval moc dlouho. Skupinky
jen doprošly
Krákání
zbývající
u táboráku
stanovištČ,
následovaly
úkoly
pro
výbČrové lidi ze skupinek a
u
vyhlašování
výsledkĤ
táboráku. Po vyhlášení se
dČtské domovy zaþaly pomalu vytrácet. My jsme ještČ chvilku
pohodovČ sedČli u ohníþku a zpívali, obþas krákali. Jednoduše nám
bylo fajn po dobĜe odvedené práci. No, teda sedČli, zpívali, ale také
jsem už mysleli na návrat. Trochu jsme poklidili, sbalili si vČci a
odjezd do Prahy.
-Ĝep-

Fotografie z Babího léta 2005

Výlet do Lužné u Rakovníka
28. záĜí 2005
Na nádraží jsme se sešli a vyrazili k vlaku. Urazili jsme malý kousek a na
zastávce nastoupila Aniþka s MatČjem. Jeli jsme ještČ zhruba dvakrát stejný kousek a
pak jsme vystoupili. V muzeu jsme se prolézali po starých lokomotivách. Za chvíli nás
vytáhli na minivlak, jeli jsme dvČ koleþka a pak byla sváþa…
Po svaþinČ jsme si šli prohlížet další jízdy schopné vlaky. Koumák nám
vysvČtlil jejich þíslování a prošli jsme se pod vlakem. Poté jsme šli do muzea a tam
jsme si prohlídli jejich ovládání. Potom jsme si prohlídli ještČ pár vlakĤ, po kterých
jsme se mohli prolézat, a toþnu. Nakonec jsme jeli zpátky a hráli ve vlaku hry.
Moc se nám to líbilo, doufejme, že ještČ nČkam pojedeme.

Vojta

Podzimní prázdniny v KováĜovČ
27. – 30. Ĝíjna 2005

Nastal Ĝíjen, den sedmadvacátý, obvyklý þas podzimních
prázdnin, a stejnČ jako v
minulých letech se i letos konal
tradiþní nČkolikadenní výlet
mimo Prahu, tentokrát do
jihoþeského KováĜova.
Na sraze na autobusovém
stanovišti Na Knížecí nás þekalo
nemilé pĜekvapení - ohromné
množství lidí, kteĜí se tu evidentnČ nesešli jen proto, aby nám popĜáli
šĢastnou cestu. Nastala tedy klasická zábava, kterou se poþíná vČtšina
výletĤ mimo Prahu, a to boj o
vhodná místa v autobuse
(dopravce totiž z neznámého
dĤvodu neprodává místenky
dopĜedu). PodaĜilo se a s mírným
zpoždČním jsme mohli vyrazit.
Každý se bavil, jak umČl nebo jak
mohl. Jedinou vadou na kráse
byla skuteþnost, že jsme nevČdČli,
kde pĜesnČ budeme vystupovat.
Sice jsme s sebou mČli vytištČný seznam zastávek, ale pes mu vČĜ.
NaštČstí jsme bČhem jízdy navázali dobré styky s nČkolika domĤ
cestujícími lidmi, kteĜí nám slíbili,
že nás vþas upozorní. SvĤj slib
dodrželi a my se po témČĜ dvou
hodinách mohli opČt nadechnout
þerstvého vzduchu.
Nandali jsme si batohy a
vyrazili smČrem, kde jsme tušili
faru, která nám mČla po
nadcházející
dny
poskytnout
stĜechu nad hlavou. No, ĜeknČme
že nebyl úplnČ správný, ale nakonec jsme stáli pĜed zachovale

vypadající budovou, pĜed kterou nás oþekával místní duchovní pastýĜ.
Provedl nás naším doþasným domovem, Ĝekl, co se smí, co ne, a
nakonec instruoval ěepu, jak zacházet s kotlem. PodČkovali jsme,
slíbili, že nic nerozbijeme, a
rozlouþili
se.
Následovalo
rozdČlování míst na spaní,
zrekvírování zásob a posléze
veþeĜe. Následující vČtČ vČnujte
velkou pozornost. Na první pokus
se nám podaĜilo rozlosovat si
„andČla“. Pokud chápete dČjinný
význam této události, výbornČ,
pokud ne, obraĢte se na Ondru
Koumáka, který Vám sdČlí, jaká je pravdČpodobnost takového
úspČchu.
Zpátky k programu. V pátek dopoledne jsme vyrazili k místnímu
lesíku a strávili zde nČkolik hodin hraním rĤzných her, napĜ. na
schovávanou, na hloupou kuchaĜku a ěepovu hru (taková ta hra ve
stylu honČné po skupinách z Bernartic). Následoval obČd, pĜipravený
šéfkuchaĜem Kubou Vokurkou a kuchtíkem ěepou. Budiž jim obČma
vzdán nehynoucí dík za
pĜípravu (témČĜ) veškerého
teplého jídla po celou dobu
výletu.
Po obČdČ (tČstoviny s
takovou tou omáþkou) se šlo
na procházku po místní
nauþné stezce. VidČli jsme
pĜírodnČ utvoĜenou bránu z
kamenĤ (kam se hrabou
táborové brány vþetnČ té,
kterou postavili þervení -), þapí hnízdo na komínČ bývalého
pivovaru, kámen v podobČ sfingy, hostinec U Lenina a spoustu dalších
zajímavých vČcí. Po návratu se dČti rozdČlily do tĜí družstev: jedno
vedl Kuba Kalina a spolu s ním tam byli David a Valentýna, druhému
šéfoval Kuba Markytán, jehož poslouchali Vojta s Markem, a tĜetí
družstvo tvoĜila Melánie, Honza a Kaþenka. Mimo družstva pak
zĤstali ěepa, Kuba, Koumáci, Lukáš a Veronika. Když byla takto

ustanovena tĜi družstva, která si vymyslela jména (v uvedeném poĜadí:
Gumoví medvídci, Jamajské MKV a Chiquity), probČhla soutČž
skládající se z deseti otázek, které
se vztahovaly k zmínČným jevĤm
podél nauþné stezky. Následovala
oblíbená soutČž navleþení co
nejvíce kusĤ obleþení na jednoho
þlena, pĜi které padl dosavadní
rekord 42 kusy. Nový vytvoĜilo
družstvo Gumových medvídkĤ,
které na Valentýnu navléklo 61
kus obleþení (pĜipomínám, že þeský rekord je 123 kusy, tj. jen zhruba
dvakrát víc). Pak se pomalu šlo spát. V sobotu dopoledne jsme hráli
hry na farní zahradČ, mimo jiné hutututu, cukr káva limonáda a
podobnČ. Protože jsme mČli ustanovená družstva, hrálo se na body.
Následoval obČd (guláš) a po
obČdČ se jednotlivé skupinky
vydaly do KováĜova a okolních
obcí. Každá skupinka dostala do
zaþátku jednu þokoládu a tu mČla
od místních za nČco vymČnit,
novou vČc pak vymČnit za další a
tak dále.
Úþelem
hry bylo provést co nejvČtší poþet výmČn.
Když se dČti vrátily, dostaly hroznČ
vynadáno, že pĜišly o hodinu pozdČji.
Zarazilo je to, ale nakonec to akceptovaly a
nechaly si v rámci každé skupinky udČlit dva
trestné body. Pak zaþaly líþit, co všechno
prožily. Kdo to neslyšel, o hodnČ pĜišel. Kuba
Kalina prý s díky odmítl od jednoho pána
stodolu, kterou mu tento chtČl vČnovat za
nČjakou cetku, a Melánie musela pĜesvČdþovat jednu místní paní, že
opravdu, ale opravdu není SvČdkynČ Jehovova. Korunu všemu
nasadili oba Kubové, kteĜí ve jménu Campamenta zabrali kus pole.
Pochlubili se, že už jim nČkdo volal ohlednČ koupČ, pak se ovšem

ukázalo, že to byl David. Máme tedy v okolí KováĜova kus dobrého
pole.Porota poté vyhlásila celkové výsledky: celkovými vítČzi se stali
Gumoví medvídci, krásné druhé místo obsadil
tým Chiquit a na þestném tĜetím místČ se
umístilo družstvo Jamajské MKV. Všem byly
pĜedány hodnotné ceny a pak byly dČti
poslány spát.
V noci je pak Lukáš vzbudil a zavedl
kamsi na okraj vesnice. Zde pak dČti šly po
jednom po svíþkách, strašeny hrĤzyplnými
zvuky lesa. U brány kdesi uprostĜed tohoto
hlubokého lesa na nČ þekala zvláštní postava,
která dČtem vysvČtlila, že se jejich vedoucí
ocitli v jakési þasové smyþce þi co a zkrátka že se posunuli v þase.
DČti se pak poklonily bránČ þasu, þímž byl tento þasový paradox
napraven. Další z postav pak dČti odvedla zpČt na faru.
PĜedpokládám, že tušíte podstatu vČci: v noci ze soboty na nedČli
se mČnil þas, tak jsme to dČtem tímto zpĤsobem pĜipomnČli, aby se
nedomáhaly ráno snídanČ o hodinu dĜív, jak se
to vždycky dČlo v minulých letech.Ráno jsme šli na místní ranní mši.
Mnohým se nelíbila Lukášova instrukce
ohlednČ míst k sezení (místní sem chodí padesát
let a sedí poĜád na jednom místČ, tak mu to
místo teć nemĤžeme zabrat, þili se pĜipravte na
to, že budeme stát), když jsme však spatĜili plný
kostel, bylo jasné, že jakékoli instrukce byly
zbyteþné, protože bychom si stejnČ nemČli kam
sednout. Po mši jsme se vrátili na faru a zahájili nejneoblíbenČjší
þinnost: úklid. PĜes nČkolik konfliktĤ a nehod jsme se nakonec sbalili,
vše po sobČ uklidili, vyluxovali, umyli, vydrhli a vyrazili na
autobusovou zastávku. Zde nás Lukáš nechal pĜedbČhnout témČĜ celou
vesnicí, ale nakonec to zas moc nevadilo, protože po pár zastávkách se
vČtšina lidí pĜesunula na pĜímej rychlejší do Prahy, Ĝeþeno slovy pana
šoféra. Unavení, ale spokojení jsme se v nedČlní podveþer vrátili na
Smíchov.
-mak-

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

Na sraz v sobotu 12.11. v 10 hodin se
všichni dostavili pomČrnČ vþas a tak se mohlo
zaþít. Vedoucím jednotlivých skupinek (Kuba
Vokurka, ěepa a já) zavolala tajemná postava,
která se pĜedstavila jako „patron“ a Ĝekla jim,
kde se spolu setkají. Jména tČchto tĜí osob
znČla Opršálek, Nešpor a Slabihoudek a jejich
sídlem byl (ve stejném poĜadí) Ovocný trh,
ulice Nekázanka a Senovážné námČstí. Když
oddílky dorazily na stanovištČ svých patronĤ,
bylo jim vysvČtleno, proþ jsou vlastnČ tady a
co je jejich úkolem – vytlaþit z centra Prahy
mafiány z východu. Všichni se také seznámili s
pravidly, dostali mapu území a pasy. Patroni
mČli docela vysoké nároky – celý den
zásobovali své svČĜence rozliþnými úkoly, které
vČtšinou vyžadovaly rychlé a bezpeþnČ
pĜenesení vČci z jednoho konce území na
druhé... Tak napĜíklad doprava houslového
pouzdra s neznámým obsahem od pašeráka k
lichváĜi, donesení diplomatického kufĜíku s
podivnými náþrty zbraní od pĜekupníka k
pašerákovi nebo pĜenesení podivného dopisu
od pĜekupníka k patronovi... SkuteþnČ,
podivnými individui pohybujících se na hranČ
zákona se to v sobotu v Praze jen hemžilo. DČti mezi nimi pobíhaly,
každou hodinu se musely dostavit
na schĤzku s patronem a ještČ
musely stíhat takové povinnosti
jako zapsání u místního notáĜe,
luštČní šifer nebo odpovídání na
spoustu dotČrných otázek (aby si
milý þtenáĜ udČlal obrázek, tak
tĜeba „kdy zemĜel ctihodný pan
Milec, který je zmínČn na pamČtní
desce kdesi v JindĜišské ulici?“
apod.)

A k tomu ještČ ty zpropadené pasové kontroly... To bylo tak: pokud
se dČti pohybovaly na území jiného oddílku a byly pĜitom pĜistiženy,
musely vystavit své pasy, odevzdat
všechny kufĜíky a jiné cennosti a ještČ
10 minut stát na místČ, kde byly
zastaveny – to vám pak udČlá poĜádnou
þáru pĜes þasový rozpoþet!
Celkem se plnilo 6 úkolĤ a
zodpovídalo pĜes 50 otázek výše
zmiĖovaného typu. To všechno bylo
potĜeba plnit do 16 hodin a tak se také
stalo. O hodinu pozdČji, tudíž asi v 17 hodin odpoledne, se všichni sešli
nad „Husákovým tichem“. Zde byl
vyhlášen nejlepší oddíl, respektive
patron, který si vybral ten nejsilnČjší
oddíl. Tímto vítČzem se stal pan
Opršálek z Ovocného trhu se svými
svČĜenci. (Mimochodem, vedoucím
této skupinky byla moje maliþkost a
sleþna Anita ěepová -) Pod vedením
pana Opršálka se pak všichni spoleþnČ
postavili do šiku a odrazili útok
východní mafie, jejíž þlenové na nČ na místČ þekali. Hurá! Nápor
nezvaných hostĤ je alespoĖ protentokrát zastaven a pražští obþané mohou
být v klidu.
-hou-

BludištČ
Najdi cestu labyrintem!

Optický klam
Který kruh je vČtší – A, nebo B?

A

B

Vtipy
Skota srazí auto. ěidiþ nemá þisté svČdomí, a tak vrazí Skotovi do ruky tisícovku a chystá se
odjet. Skot na nČho volá: „Pane, jezdíte tudy þasto?“
*****

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

Uþitelka se ptá Pepíþka: „Co nám mĤžeš povČdČt o vlaštovkách?“
„To jsou velice moudĜí ptáci,“ povídá Pepíþek. „Jakmile zaþne škola, odletí na jih!“
*****

Dva právníci jdou na veþeĜi. Poruþí si kávu a vytáhnou sendviþe. PĜibČhne servírka a povídá:
„Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!“
Oba právníci se na sebe jen podívají, pokrþí rameny a vymČní si sendviþe.
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