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.editoriál 
 

Zamyslime sa. Je to skutočne potrebné? Vedeli 
sme  to  od  začiatku.  Je  to  vážne.  Treba  prijať 
opatrenia.  S  kliešťami  sa  nemožno  zahrávať. 
Rokovania  budú  pokračovať  aj  v  najbližších 
dňoch.  Výsledky  teraz  nevieme  odhadnúť. 
Vzhľadom  k  poveternostným  podmienkam  a 
neskorej  nočnej  hodine  je  pravdepodobné,  že 
význam  tohto  editorialu  nie  je  jasný. 
Potrebujeme vás (a my spať, pozn. red.)! 

‐iba‐ 

 

.(preč) z domova 

Vreskot v chatovej oblasti 

S  príchodom  neidentifikovateľnej  skupiny 
mladých  výtržníkov  z  Bratislavy  do  chatovej 
oblasti Matejková sa neúmerne zvýšila hladina 
hluku v dedine Brezová pod Bradlom. Polícia 
túto  situáciu  prešetruje  a  pokiaľ  nebude  v 
tomto  prípade  jasnejšie,  vedúcim  v  tábore 
odporúča obstarať si štuple do uší. 

‐air‐ 

Hodil po nej lepidlo 

Škandál!  Jozef  Budaj,  známy  aj  pod menom 
Joži,  hodil  po  svojej  kamrátke  Danke 
Okoličányovej,  známej  stálici  našich  táborov, 
lepidlo! Prečo? 

Na  túto  otázku  sme  nedostali  priamu 
odpoveď.  Joži  zahmlieval  a  skrýval  sa  za 
známu  výhovorku:  „Veď  to  bola  súčasť 
večerného  programu!“  Pravdou  je,  že  nebol 

jediný, kto počas večerného programu hádzal 
po  svojich  kamarátoch  záhadné  predmety. 
Lietali  tu  ping‐pongové  aj  tenisové  lopty, 
ponožky,  lepiace  pásky.  A  výsledok?  Snáď 
vieme  zopár  nových  mien.  Tak  kto  ich 
vymenuje všetky dnes večer? 

‐air‐ 

.kultúra 

Let´s  dance

Už  je  to  vari  obľúbenou  tradíciou,  že 
každoročne  sa  mladí  ľudia  stretnú 
v Matejkovej  a spoločne  otvoria  festival 
írskeho  tanca  alebo  aspoň  akože pohybu. 
Repertoár  síce  široký  nie  je,  ale  o to  s väčším 
nadšením  ho  dookola  opakujú. Mike  Flatley, 
známy  interpret  tradičných  írskych  tancov  sa 
na  nešťastie  (?;  pozn.ed.)  nemohol  zúčastniť. 
Nahradil  ho  však  samozvaný  odborník  na 
írsky  pohyb, Kuči. Keďže  festival  bude  trvať 
niekoľko  dní,  predpokladáme  ešte  zvýšený 
záujem o toto kultúrne podujatie. 

‐zub‐ 
.šport 

Sociologický  prieskum 
preukázal,  že  pri  hustote 
21 táborníkov a 6 vedúcich 
v  jednom  stredisku, 
odpovedala  väčšina 
opýtaných  na  otázku: 

„Vieš  hrať  futbal?“  negatívne.  Podľa 
odborníkov  to  vyplýva  z  nadmerného  tepla, 
ktoré sa kumuluje v dolinovom vzduchu. 

‐kuc‐ 
 



.zápoveď počasia 

V Bratislave sa zbiehalo na veľkú búrku, ktorá 
nás  , našťastie, obišla. Počas  cesty autobusom 
sa  počasie  menilo  častejšie  ako  smradľavé 
ponožky.  Neskôr  sa  počasie  ustálilo  na 
oblačno.  O  21:20  sa  prehnala  silná  dážďova 
prietrž,  ktorá  však  rýchlo  pominula. 
Očakávaný studený  front zo  severu do nášho 
územia úspešne dorazil. 

Priemerná denná te
27 °C 

plota: 

Rýchlosť vetra: 3 m/s 
Biopredpoveď: 2 

Takto  bolo  včera. Ako  bude  dnes? Nechajme 
sa prekvapiť... 

.gurmánske okienko 

Jedlo  z kuchyne  starých  mám,  alebo  zo 
závodnej  jedálne  internátu  v Brezovej  pod 
Bradlom, každé má svoje čaro a aj svoju chuť. 
V tejto  rubrike  sa  budeme  venovať  našim 
chuťovým  spomienkam.  Na  včerajšiu  večeru 
sme  mali  kuracie  mäso  na  prírodno  s ryžou 
a šalátom. Taniere ostali prázdne, bruchá plné. 
Čo budeme  jesť dnes sa dozviete v zajtrajšom 
vydaní.  

‐zub‐ 
.zdravie 

Prítomnosť  sestry 
zdravotníčky  síce  znamená 
istotu,  že  sa  niekto  o náš 
zdravotný  stav  postará,  no 

ešte  to neznamená, že na seba nemáme dávať 
pozor  aj  samy.  Po  každej  návšteve  lesa  sa 
v sprche prehliadneme, či tam sme určite sami, 
t.j.  nie  sú  na  nás  prichytené  žiadne  parazity 
ako  kliešte.  Kliešte  nedusíme  olejom 
a krémom!  Pred  komármi  sa  chránime 
repelentom.  Dodržujeme  pitný  režim,  najmä 
pri športovaní, behaní a tancovaní.    

.cestovateľský denník 

Náš autobus sa vydal na svoje prvé kilometre 
presne  o  13:50.  Podaktorí  spali,  podaktorí 
počúvali hip‐hop a niektorí kecali a rehotali sa. 
O  14:40  sme  vyzdvihli  Kučiho  na  rázcestí. 
Nasledovala  zaujímavá  cesta,  plná  striedaní 
dažďa  a  slnka.  Po  hodine  a  štvrť  cesty  sme 
konečne dorazili do Matejkovej. 

‐kuc‐ 
 

.inzercia 

Redakcia The Matejková Times hľadá externých 
redaktorov pre všetky rubriky. Záujemcovia sa 
môžu  hlásiť  u  interných  redaktorov,  na  čísle 
006589275189943076,  alebo  cez  táborovú 
poštu.  
Zn: Redakcia (0001) 

 

Hľadám sa. Zn: Kuna. (0002) 
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.editoriál 

Uči kuči kuči kuči, uči kuči kuči kuči... 
Piu čaky bum boj, piu čaky bum boj: 
Um čiky gum gum, um čiky gum gum; 
čiky čiky piu piu, čiky čiky piu piu. 
Ti vi di vi diftu pau či! 

‐kuc‐ 

.(preč) z domova 

Pristihnutý v sukni! 

Ďalší  škandál  na  tábore! Ladislav G.,  známy  aj  ako 
Laco, sa objavil v sukni. Ak by sa zúčastnil semináru 
o obliekaní, určite  by  si  spätne  uvedomil,  že  zelené 
tričko a čierna sukňa sa k sebe nehodia. Avšak, tento 
seminár  je  iba  pre  dievčatá.  Preto  naša  redakcia 
upozorňuje  vedúcich,  aby  si  dobre  všímali,  kto  sa 
zúčastňuje  na  ich  seminároch.  Je  tu  totiž  veľká 
možnosť,  že  Ladislav G.  sa  na  dievčenský  seminár 
bude snažiť infiltrovať.  

‐red‐ 

Gordický uzol rozviazaný! 

Malý krok pre  človeka, veľký pre  ľudstvo! Včera vo 
večerných  hodinách  sa  účastníkom  tábora  podaril 
neuveriteľný, ale dlho očakávaný skutok: rozviazanie 
gordického  (rozumej  najnerozviazateľného‐  pozn. 
red.) uzla,  vytvoreného  z ľudskej  reťaze.  Sme pyšní 
na našich hrdinov! 

‐air‐ 

.financie 

Centrom  svetového  bankovníctva  už  nie  je  iba 
newyorská  Wall  Street,  ale  najnovšie  aj  lesík 
neďaleko Brezovej pod Bradlom. Kým na Wall Street 
úradujú  bankári,  v podbradlianskom    lesíku 
zamieňajú  valuty  iba  štyri  tlupy  pašerákov.  Rýchle 
nohy nasadených jednotiek profesionálov z vládnych 
bezpečnostných  zložiek  sa  pokúšali  medzi  nimi 
zaviesť  poriadok.  Podľa  konečného  zúčtovania, 
úlovky  pašeráckych  skupín  sa  pohybovali 
v desiatkach  tisícoch  cudzokrajných mien. Ochranu 

protizákonným  skupinám  poskytovali  nedobytné 
pevnosti z ekologického materiálu. 

‐zub‐ 

.umenie 

Po  spojení  tvorivého ducha  a tvorivých  rúk dokážu 
vzniknúť  hotové  umelecké  diela.  Včerajšie 
workshopy  ich  priniesli  hneď  niekoľko.    Okrem 
pagody,  ktorá  sa  snáď  dočká  svojho  právoplatného 
konca,  vzniklo  niekoľko  zápisníkov.  Niekoľko 
ponožiek  padlo  za  obeť  náletu  tvoreniachtivých 
účastníkov  tábora.  Zostal  po  nich  neporiadok  a  
množstvo  príšeriek  s polystyrénovými  očami,  ktoré 
obhrýzajú listy, vlasy aj tričká. 

‐iba‐ 

.ponožka radí 

Vzhľadom  k včerajšiemu  neočakávanému  zrodu 
nového  člena  tábora,  ktorý  dostal  po  náhlom 
osvietení  svojho  tvorcu  meno  Jou  Jou,  vám 
ponúkame  novú  rubriku.  Ak  teda  máte  otázku, 
s ktorou  si  neviete  dať  rady,  napíšte  do  redakcie. 
Ponožka Jou Jou vám rád odpovie.  

.športový window 

Včera  sa  hralo  v  takom  gumovom  onom,  izé, 
štadióne  ktorý doviezol  a vlastnoručne nafúkol  istý 
SEMák  z  Púchova.  Štadión  netesnil  a  preto  doň 
prenikala  spodná  voda,  a  tak  sa  všetci  športuchtiví 
otužilci po palce, občas i po členky brodili v spodnej 
vode  vyvrenej  na  povrch  prostredníctvom  zelenej 
hadice vedúcej z chatky číslo 10.  

Ako  prvý  okúsil  pád  v  gumenom  bazéne  uči  kuči 
kuči kuči uči kuči kuči kuči... Nechal som sa uniesť, 
pardón  (pozn.  red.).  Celé  športové  podujatie  bolo 
poznačené  túžbou  ošpliechať  čo  možno  najviac 
protihráčov a popri tom vsietiť nejaký ten gól, pokiaľ 
možno,  do  súperovej  bránky.  Tých  bolo  napokon 
tááák  požehnane,  že  nakoniec  nikto  nevedel  aký  je 
aktuálny stav. Tým pádom celé podujatie stratilo na 
aktuálnosti  a  bolo  po  nie  veľmi  vydarenom 
exhibičnom  all‐stars  zápase  vedúcich  ukončené  so 



spätnou  platnosťou.  Takýto  zásah  nevydržala  ani 
gumová  bazénová  konštrukcia  a  razom  sa  prestala 
nadúvať  a  nafukovať.  Tak  jej  treba.  Treba 
konštatovať, že  celé podujatie  sa odohralo v zmysle 
fair‐play,  i  keď  celá  hracia  plocha  skončila  celá 
vymaľovaná načerveno  (nehovoriac o  tom,  že  celou 
červenou bola i na začiatku). To je celé. 

‐ing‐ 

Fiktívne rozprávanie 

Je poobede. Zo spoločnej miestnosti sa ozývajú 
nadšené výkriky hráčov a zvuky pinkania do ping‐
pongovej loptičky. Jeden hráč, zo sústredeným 
výrazom v tvári každých 5 minút zakričí: „Aaa! Ja 
som dobrý!“ Druhého upútala malá biela gulička 
poletujúca vo vetre. Nakoniec vyhrá narcis. Je 
strašne, prestrašne rád. Druhý je sklamaný, ale 
v mysli ho teší, že prehral len o 2 body. 

‐kaj‐  a –kam‐ 

.zdravie 

No,  čo vám budem hovoriť. Bol  to 
naozaj  tvrdý  pád  a vyžadoval  si 
odbornú  prehliadku  v Myjavskej 
nemocnici.  Aj  štyri  rengény  (odb. 
snímky  RTG)  mi  urobili,  aj  hlavu 
povykrúcali,  aj  vyceriť  zuby 
a zavrieť oči nakázali‐ a nič. Žiadna 
krv.  Žiadne  bezvedomie.  Tak  som 

asi zdravá. Ale mám sa pozorovať a vy ma tiež máte 
pozorovať. Ale pozor!  Ja vás  tiež budem pozorovať, 
takže bacha na mňa. Pozorovaniu zdar. 

‐air‐ 

.cestovateľský denník 

Najväčší  výlet,  ktorý  dnes  podujali  účastníci  nášho 
tábora, bol  ten, ktorý zaviedol  štvorčlennú posádku 
v zložení vedúci Juri, zdravotníčka Mária, táborníčka 
Katka  a vedúca  Ria  do  blízkeho  malebného  mesta 
Myjava.  Cestou  naspäť  sa  im  naskytol  šokujúci 
pohľad  na  prevrátené  auto  v obilnom  poli  s dvoma 
zľaknutými  cestovateľmi.  Pohotovosť  vodiča  Juriho 
však  spôsobila,  že  auto  s našou  posádkou  zastavilo 
niekoľko  metrov  od  inkriminovaného  miesta.  Tak 

mohli  „výletníci“  pomôcť  v tejto  ťažkej  situácii, 
zavolať  záchranku  a uistiť  sa,  že o dvoch  zranených 
bude  dobre  postarané. Oceňujeme  ich  odvážnosť  a 
ohľaduplnosť. Česť! 

‐air‐ 

.kútik poézie 

Od  mladého  nádejného  básnika  sme  dostali 
nasledovný príspevok: 

Nejez vela masa, budeš jako prasa. 
Autorovi ďakujeme a želáme  veľa úspechov v ďalšej 
tvorbe. (?!‐ pozn. red.) 

.zápoveď počasia 

Dnes  sa  nad  naším  územím  sa  prehnal  mierny 
severozápadný  front  z  Fínska.  Oblačnosť  bola 
premenlivá.  Ako  (zatiaľ)  vždy.  Nárazový  vietor 
dosahoval  silu  5,896 m/s. Biopredpoveď označovala 
2,  čo  je  mierna  záťaž.  Priemerna  teplota  bola  23 
stupňov. 

Včera  nám  počko  (celkom)  vyšlo...  hádam  vyjde  aj 
dnes. 

‐kuc‐ 
 

.inzercia 

Hľadá sa lopata. Zn: Kuči (0003) 

Kde som? Čo tu robím. Zn: Zmätená kuna. (0004) 

Hľadám sladkú krv. Zn: Komár (0005) 

Hľadám komára. Zn: Repelent (0006) 

Stratil som sa v lese. Zn: Pašerák (0007) 

 
_________________ 
.oprava 

V zmysle  aktuálneho  Tlačového  zákona  Z.z. 
uvádzame  opravu  k minulému  číslu.  Autorom 
fotografie  v sekcii  .inzercia  je  Ing.  Juraj  Predný, 
promovaný  inžinier  ekonómie.  Redakcia  The 
Matejková  Times  sa  týmto  pánovi  Ing.  Prednému 
ospravedlňuje. 
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.editoriál 

Dostal  som  rozkaz napísať  to editoriálu. Tak píšem. 
Hádam  sa  Vám  páči.  Ak  nie,  tak  si  ho  láskavo 
nečítajte. Pekný deň. 

‐kuc‐ 

.(preč) z domova 

Stratení v hre 

Zmena  je  život,  také 
výrazné  zmeny 
značenia  terénu  ako 
vo včerajšej hre dokážu pekne zmiasť táborníkov. Tri 
skupiny  zmenených  hráčov  sa  na  svojej  ceste  za 
ďalšími  bodmi  dostali  do  úzkych.  Prvé  podozrenie 

padlo  na  hlavného 
vedúceho  Mitiho, 
ktorý  vraj  zle  označil 
trasu.  Ďalší  tieň 
podozrenia  padol  na 
jedno  družstvo,  ktoré 

vraj  označovací  krepový  papier  postŕhalo,  a tak 
sebecky  zmiatlo  svojich  súperov.  Nabudúce  teda 
myslite aj na ostatných ;) 

‐did‐ a –red‐ 

Bitka o mop 

Záujem  o čistiace 
potreby  je  fakt 
veľký.  Svedčí  tomu 
aj  boj  o čistiacu 
metlu,  známu  tiež 
ako  mop,  ktorý  sa  odohral  medzi  Maťom  S. 
a Jakubom M.  Je  záujem  o upratovanie  naozaj  taký 
veľký? 
Čo  na  to  hovoria  samotní  aktéri?  Maťo  najprv 
zapieral, akoby sa nič nestalo. Keď sme mu po chvíli 
osviežili pamäť, všetko nám objasnil. Podľa jeho slov 
ho Jakub nadol. Faktom je, že ho Maťo vyprovokoval 
neustálym  opakovaním  jeho  mena.  Jakub  nebol 

zastihnutý,  aby  nám  objasnil  situáciu  zo  svojho 
pohľadu. 
Škoda!  Šanca,  že  by  sa  chalani  bili  o túto  čistiacu 
potrebu  a chceli  upratovať  radšej  ako  baby,  ostane 
iba v našich snoch. 

‐liebe‐ 

.športový window 

Včerajšie do obedné hodiny ožili športom. Kým žltý 
tím  podľahol  v neúprosných  bojoch  s modrým 
tímom hneď v  troch disciplínach, pri  futbale  sa  sily 
súperov vyrovnali a výsledkom bola  remíza. Okrem 
modrého  raketového dua  skúsených  hráčov  frisbee, 
si uznanie zaslúžia aj futbalové výkony dievčenských 
posíl  obidvoch  družstiev.  Druhá  dvojica  rivalov  si 
najväčšie napätie zažila 
počas  zápasu  vodného 
volejbalu,  v ktorom 
lietajúce  sáčky  s vodou 
prispeli  k tesnému 
výsledku  v prospech 
červeného družstva. Keďže naše  športy  sú v prvom 
rade  o kolektivite  a spolupráci,  tešíme  sa  na  ďalšie 
prejavy  športového  majstrovstva    a ľudského 
priateľstva pri dnešných zápasoch. Športu zdar! 

‐zub‐ 

.gurmánske okienko 

V dnešnom vydaní táborových novín vám odhalíme 
tajomný recept na výrobu malinovky v bandaske pri 
kuchyni. Najprv presunieme bandasku do kuchyne. 
Do  bandasky  vylejeme  celú  jednu  fľašku  sirupu 
(nestačí sa riadiť iba zafarbením, keďže sirup výrazne 
nefarbí).  Kohútikom  pustíme  odtečenú  vodu  na 
zriedenie  sirupu.  Keď  je  bandaska  plná,  tak  ju 
presunieme  na  jej  pôvodné  miesto,  najlepšie 
pipetkou  dolu  zo  stola.  Podávame  chladené  do 
čistých umytých pohárov. Neberieme každú minútu 
nový  pohár,  uspokojíme  sa  aj      naším  už  raz 
použitým. Ostáva mi Vám už iba zaželať: Na zdravie! 

‐zub‐ 



.zdravie 

Tak takto nie. Takto kamaráti 
nebudeme. Nemôžte  predsa 
mať  viac  energie  ako 

vedúci...  Odtiaľ  potiaľ. 
Áno,  ide  o inkriminované 

energy  drinky,  ktoré  sa  tu  začali  objavovať.  Na 
stránkach našich novín by  sme vás chceli upozorniť 
na  možné  riziká,  ktoré  súvisia  s užívaním  týchto 
chemikálií.  Dobre  čítate:  chemikálií.  Obsahujú 
nebezpečné  látky,  ktoré  neprimerane  zvyšujú  tlak 
a tep a sú nebezpečné pre váš zdravý vývoj. Ak  ich 
začnete  piť  v takomto  veku,  je  veľká 
pravdepodobnosť, že sa stanete závislými na kofeíne 
a iných  podporných  látkach,  môžete  ohroziť  svoje 
srdce  a celý  ďalší  život.  A potom  skončíte 
v nemocnici, ako  ja včera. Poviem 
vám‐  nič  príjemné. 
Stopäťdesiathodín  na 
rengéne,  ďalších 
štyristodvadsať  na  cétéčku 
a určite  vám  budú  točiť  ékágé, 
brať  vééééééľa  krvi  a ďalšiu  miliardu  času  strávite 
v nemocnici.  Berte  to  ako  DÔRAZNÉ  varovanie 
a taktiež  ZÁKAZ  ďalšieho  kupovania  a pitia 
podobných toxických látok. 

‐air‐ 

.zápoveď počasia 

Po chladnom ráne spôsobené klimatickou dolinovou 
zmenou vykuklo ponad hory naše staré dobré slnko. 
Teplota  sa  (konečne)  znormalizovala  na  celý  deň  s 
priemerom 26,6895 stupňa Celzia nad 0. Vietor nám 
pofukoval  rýchlosťou  2,5  m/s.  Biozápoveď  1  nám 
pripravila úžasné podmienky pre športové turnaje. 

Včera bola paráda..... ale čo dnes???? 
‐kuc‐ 

 

 

.ponožka radí 

Milé deti. Dnes vám ponožka  Jou  Jou nič nenapíše, 
lebo  ste  sa  ho  (alebo  jej?  Toto  je  zaujímavá  otázka, 
vyhlasujeme anketu –  je Jou Jou on, alebo ona?)... no 
proste, nebolo o čom, keďže ste sa nič nepýtali. Takže 
ak chcete rubriku – pýtajte sa! 

.parlez-vous Français?  

Využívame  príležitosť  spoločne  stráveného  týždňa 
s našim  Francúzom  Timothee‐om 
a prinášame vám mini‐rýchlo kurz 
francúzštiny.  Dnes  začneme 
s niečím  jednoduchším  – 
v zátvorke môžete nájsť originálnu 

výslovnosť. Takže  veľa  štastia!  –  bon  courage!  [bon 
kuráž] 

Dobrý deň : Bonjour  [Bonžúr] 
Dovidenia:  Aurevoir  [Orevuár] 
Ďakujem: Merci  [Mersi] 
Ahoj: Salut [Salu] 
Ako sa máš? : Comment ça va ? [Komán sa va] 
Odkiaľ si?: D´ oú vient tu? [Dú vian ťu?] 
Ako sa voláš?: Comment tu t´apelle? 

 [Komán ťu tapel?] 

Koniec prvej lekcie. 
‐tim‐, ‐ing‐ 

.inzercia 

Hľadám zmysel bytia. Zn: FIlozofujúca kuna. (0008) 

Hľadám kliešte. Zn: Kuči (0009) 

Hľadáme smetný kôš. Zn: Obaly od cukríkov. (0010) 

Som mladý,  pohľadný,  zubatý  a mám  bielu  bradu. 
Nefajčiar, VŠ,  so vzťahom k prírode a lepidlu. Ak  si 
ružová  podkolienka,  ozvi  sa  na  chatke  č.9. Zn:  Jou 
Jou (0011) 
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.editoriál 

V našom  tábore  sa  vyskytli  nelegálne 
prisťahovalkyne,  ktoré  sa  skrývali  v pohostinnom 
ubytovacom  zariadení  vlasov  niektorých  našich 
táborníkov.  Nik  ich  však  nepozval.  Naša  redakcia 
považuje  tento nehorázny  čin za  čistú bezočivosť zo 
strany  vší.  Chceme  vyjadriť  svoj  najhlbší  súcit 
s nepríjemnosťami, ktoré tieto nehanebnice spôsobili. 
Ale  nebojte  sa,  voš má  krátke  nohy.  Príde  na  voš 
mráz (alebo šampón‐ viď reklamu v tomto čísle). Dá 
sa to riešiť a aj na stránkach našich novín budeme za 
vás bojovať. 

‐air‐ 

.(preč) z domova 

Miti volá domů... 

Spojenie s domovom bolo po určitom čase 
opäť  nadviazané.  Domov  si  napriek 
značne  prekvapivému  obsahu  nových 

informácií    zachoval  chladnú  hlavu  a rozhodol  sa 
ponechať hlavy svojich ratolestí VŠÍmavým vedúcim. 
Tí  sa  pomocou  narýchlo  nadobudnutých 
kaderníckych  schopností  rozhodli  bojovať  proti 
spoločnému  nepriateľovi  „se  VŠÍ  silou“!  VŠIcko  sa 
však  podarilo.  Benevolentný  domov  sa  musí  po 
svojom dobroprajnom rozhodnutí zmieriť aj so VŠÍmi 
možnými následkami. 

‐zub‐ 

Tri v jednej sprche! 

Nehorázne! Tri dievčatá sa dostali do  jednej sprchy! 
Prečo?  Naše  noviny  vám  exkluzívne  objasnia  túto 
situáciu. 
Tri  dievčatá  z chatky  č.4  sa  sprchovali  v jednej 
kúpeľni. To by  ešte nič nebolo,  keby  to  celé nebolo 
NARAZ!  Inkriminovaný  čin  sa  udial  v doobedných 
hodinách počas  aplikácie  špeciálneho  šampónu Voš 
en  Gou  (viď  reklama  v tomto  čísle).  Našťastie! 
Našťastie! Našťastie baby mali na sebe plavky, dozor 
robila vedúca a išlo čisto o odbornú vzájomnú pomoc 
pri nanášaní šampónu a zmývaní. Takže vlastne sme 

radi,  že  si  takto  pekne  dievčatá  pomáhali.  Len  tak 
ďalej ;) 

‐air‐ 

.zápoveď počasia 

Včerajšie počasie bolo ideálne pre rozvoj vší. Slnko sa 
dostávalo na pokožku, kde sa mohli vši vyhrievať a 
cítiť ako v slnečnej Kalifornií. Jemný  južný vetrík vši 
príjemne  ochladzoval.  Následne  sa  však  priliala 
prílivová  vlna,  po  ktorej  nasledovalo  more  peny, 
ktorá vši zmietla z povrchu kožného. Biopredpoveď 
bola nastavená na 1,23567. 

Včera sa darilo dvoj‐, štvor‐ aj šesťnohým... verme, že 
dnes to ostane hlavne pri 2‐nohých. 

‐kuc‐ 

.i-Kútik 

Náš  IT pracovník Titus zistil, že vírus vsa.exe, ktorý 
napádal  naše  harddisky,  nepochádzal  z aplikácie 
vedrosvodou.exe ako uvádzal nemenovaný zdroj, ale 
dostal    sa  z internetu,  keď  operačné  systémy(OS) 
sťahovali  Servicepack  4  z Matejsoftu.  Podľa 
stanoviska Matejsoftu sa nejedná o závažnú poruchu. 
Infikované  OS  budú  preinštalované.  Matejsoft 
odporúča  ďalšie  Servicepacky 
nesťahovať  a neinštalovať.  Google 
a ani Apple  sa  k tomuto  podozrivo 
nechceli vyjadriť. 

Novootvorená predajňa Apple center a nočný 
klub  Blue  Apple  ®  vo  štvrtok  usporadúva   
medzichatkový  turnaj  WTF  Poker(World  Tour  of 
Fairplay Poker), ktorý sa uskutoční „outdoor“. 

Čas začiatku  turnaja sa dozviete dnes po dohodnutí 
s manažérmi  Matejsoftu  a IT  špecialistami  s Apple 
center. Prihláste sa; víťaz získa titul „najväčší všivák 
pod slnkom“!!!!!:) 

‐buk‐ 

.poézia 

Ty nám dávaš šampón, my to dobre vieme.  
Za vši, čo nemáme, Tebe ďakujeme. 



.zdravie 

Je  vedecky  dokázané,  že  sťahovanie  sa  poškodzuje 
mozgové bunky a znižuje  inteligenciu. Vedci v USA 
to dokázali na psoch, ktoré najprv  infikovali všami, 
a vzápätí  ich  presťahovali  z jednej  búdy  do  druhej. 
Psy  zmĺkli,  prestali  štekať  a boli  uzavretejší  voči 
svojim majiteľom. Očakávame preto, že aj na našom 
tábore  sa  hladina  hluku  po  tejto  udalosti  zásadne 
zníži. 

‐juc‐, ‐air‐ 

.športový window 

Keby  sa  táto  rubrika  volala Windows,  povedali  by 
sme, že dnes padol systém. Ale vzhľadom k tomu, že 
nám tam „s“ chýba, tak môžeme povedať, že dnešné 
športy boli v hesle „Najkrajšia esemeska“ (ešte chvíľu 
a sme v Superstar). Ešte šťastie, že nám to písanie ide 
na mobiloch rýchlejšie! 

‐iba‐ 

.parlez-vous Français?  

 Náš kurz francúzštiny pokračuje druhou lekciou: 

Bývam v ... : J´habite a ... : [žabit a] 

Koľko  je  hodín? Ukážte mi  na  svojich  hodinkách.  : 
Quelle  heure  est‐il?  Pouvez  vous  me  montrez  sur 
votre montre ? : [Kel ch e‐t‐il puvé vu me montré súr  
votr montr?] 

Máte  topánky  čislo 37?  :   Avez   vous des chaussure 
taille 37 (trente sept )  : [Avé vu dé šosur taj trent set 
?] 

Kde  je  tu WC?  : Ou  sont  les  toilettes  ?  :  [U son  lé 
toilet?] 

Voš : Poux . [Pu] 

Kliešť : Tic : [Tik] 

Som hladný : J´ai faim : [žé fn] 

Ponoška: Chausette : [šoset] 

Najlepší   vedúci  je  ...  :  le meilleur animateur est  ...  : 
[Le mejech animatch é...] 

Boh: Dieu : ď                                                     ‐tim‐, ‐juc‐ 

.gurmánske okienko 

Áno, áno, vážení, už  je to tu! Dočkali sme sa! Včera, 
presne  o 17.45  sme  došli  na  večeru  a už  nás  čakali, 
Boli  to  ony‐  parené  buchty.  Posypané  kakaom 
a cukrom a poliate roztopeným maslom. A mali sme 
tiež druhú večeru, ktorá zmizla ako ... 

‐iba‐ 
.ponožka radí 

Milá ponožka, čo si myslíš o Biolite?  
Červený matrac z chatky č.11 

Milý matrac,  tvoja  otázka  je  veľmi  zaujímavá.  Ale 
najskôr  sa  zamyslime  nad  podstatou  veci.  Čo  je  to 
vlastne  Biolit?  A ešte  dôležitejšia  otázka,  čo  je  to 
myslieť? To  je  to, na  čo sa musíme naozaj sústrediť. 
Sústreď  sa.  Poriadne.  Ešte  chvíľu. No  vidíš,  a je  to. 
Verím, že som tvoju otázku zodpovedal.  

.inzercia 

A 

Odpoveď 
ružová  po
záväzkov.
a 10 o 9:10

Schovávam

Predám vl
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na  inzerát  0011:  Drahý  Jou  Jou.  Som 
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Varila myšička kašičku 
na zelenom randlíčku 
tomu dala na lyžičku 
tomu dala na vidličku 
tomu dala na nožíček 
tomu dala na tanieri 
a toooooomu nič nezostalo 

‐kuc‐ 

.(preč) z domova 

Podozrivé indivíduá na verande! 

V poobedných  hodinách  sme  na  verande  hlavnej 
budovy  zazreli  podozrivé  indivíduá.  Hlava 
nepomerne veľká voči telu, krátke nožičky a ručičky‐ 

hrozivý  výzor.  Naša 
redakcia  však  pre  vás 
opäť  exkluzívne    zistila, 
že  napriek  prvotným 
obavám  nie  je  potrebné 
šíriť paniku. Títo týpci sú 
totiž  priateľskí,  až 
prítulní  kofoláčikovia, 

ktorí  vlastne  nechcú  nič  zlé‐  len  potešiť  vás,  resp. 
niekoho  ďalšieho.  Môžeme  sa  teda  z ich  návštevy 
pokojne tešiť ;) 

‐air‐ 

Vražda v hlavnej miestnosti! 

Dnes počas turnajov sa v hlavnej miestnosti odohrala 
krutá  vražda.  Dokonca  nie  len  jedna!  Naše  noviny 
zistili, kto bol tým krutým a neľútostným zabijakom a 
kto  boli  jeho  obete.  Všetko  to  na  začiatku  vyzeralo 
nevinne. Vedúci sa pustili do upratovania kuchyne a 
miestnosti,  aby  ochránili  tábor  pred  možným 
nájazdom  hygienikov.  A  vtedy  sa  to  stalo.  Savo 
zmiešané  s  vodou  sa  pomaly  roztekalo  po  podlahe. 
Mravce  nachádzajúce  sa  na  podlahe  sa  snažili,  ale 
nebolo  úniku.  Koľko  ich  padlo,  nevieme  odhadnúť. 
Snáď by s tým bola hygiena spokojná. 

‐iba‐ 

.zdravie 

Test z prvej pomoci 

1Aký je pomer masáže srdca k dýchaniu? 
2.Aká je  stabilizovaná poloha? 
3.V akej  polohe  má  byť  zranený  motorkár 
v bezvedomí? 
4. Čo je integrovaný záchranný systém 5T? 
5. Do akej polohy dať zraneného s krvácaním? 
6.  Čo  robiť  so  zraneným,  ktorý  má  zapichnutý 
predmet v tele? 
7.Ako zabezpečiť zlomenú nohu a ruku? 
8.Čo znamená ABC pri resuscitácii? 
9.  Čo robiť pri zástave srdca? 
10. Prečo treba zakloniť hlavu pri resuscitácii? 
Kto  správne  odpovie  na  uvedené  otázky  pani 
zdravotníčke, dostane sladkú odmenu ☺ 

.športový window 

Pétangue,  futbal,  vodný  volejbal  a frisbee  –  to  sú 
názvy  športov,  v ktorých  v  stredu  spoločne  zápolili 
družstvá  modrých  a červených,  žltých  a zelených. 
Doterajší  priebeh  nepriniesol  žiadne  mimoriadne 
prekvapenie. Modrí,  napriek  početnému  handicapu 
dokázali  pretaviť  svoju  vekovú  prevahu 
v presvedčivé  víťazstvá.  V teame  červených  sa 
objavili  isté  invektíva,  ktoré  tu  nemôžeme  ani 
slovkom  spomenúť! Modrý  team  skončil  ako  víťaz, 
Adam  z červeného  ako  mokrý,  zelený  team  ako 
oslabený  o Benjiho  a žltý  ako uhulákaný. To  je VŠE, 
přátelé! 

‐ing‐ 

 

 

Tak kto to 

teda je? 

;) 
 

 



.ponožka radí 

Milá  ponožka,  prosím  poraď  mi.  Veľmi  mi  chutí 
mydlo. Naši sa už čudovali, prečo sa tak rýchlo míňa 
a kde sa na ňom berú odtlačky zubov. Čo mám robiť? 

Zúfalý anonym 
Milý zúfalý anonym, 
chápem  tvoje  zúfalstvo,  ale  netráp 
sa.  Tvoj  problém  nie  je  nič 
neriešiteľné.  Ale  poďme  pekne  po 
poriadku,  teda  od  konca.  Odtlačky  zubov  nie  sú 
problém.  Príbor  sa  u  vás  doma  určite  nájde,  tak  si 
vždy  kúsok  odrež  a  je  to. Ak  sa  vám mydlo  rýchlo 
míňa,  skús  si  ho  kúpiť  niekedy  sám  za  vlastné 
vreckové. Také Tesco mydlo s olivovým olejom ® nie 
je  vôbec  drahé. Nezabudni  si  umyť  zuby,  aby  sa  ti 
nepenilo z úst, nevyzerá to esteticky. A mimochodom, 
vieš, aké dobré je mydlo s kokosom a škoricou? 

.kultúra 

Kultúry  bolo  v našom  tábore  včera  pomerne  dosť. 
Najmä  tej exotickej, sprevádzanej dunivými rytmami 
bubnov  a chytľavými  hrdelnými  melódiami.  Po 
trávnatej ploche nášho strediska sa presúvala skupina 
šamanov a hľadala si zámienku na obetovanie živého 
tvora. Jeden figurant sa v rámci siesty podujal ležať na 
stole  a demonštrovať  ho.  Vyskytli  sa  však  aj 
problémy. Hnev  týchto záhadných šamanov, ktorým 
bol  odobratý  rituálny  tomahavk,  sa  preniesol  na 
nevinnú  vedúcu,  ktorá  musela  v páľave  obedného 
slnka utekať ako o život. Miestni etnografi, odborníci 
aj  na  cudzokrajné  kultúry,  sa  budú  vzniknutým 
fenoménom zaoberať.    

‐zub‐ 
.i-Kútik 

.parlez-vous Français? 

Dnes nás  čaká  tretia  lekcia plná 
nepostrádateľných  francúzskych 
fráz: 

Chodím do 3. triedy.: Je passe en 
troisieme : že pas úo troaziem. 

Som do teba : Je t´aime : že tém 

Chceš so mnou chodiť? : Veux tu sortir avec moi ? : vé 
ťu sortir avek mua. 

Si krásna/krásny: tu est belle/beau : ťu é bel/bo 

Dobrú chuť: Bon apétit : Bonapéti 

Pingpongový stôl: table de ping‐pong  : tábl de ping‐
pong  

Čo bude dnes na obed/večeru  : Que mangerons nous  
a midi/ce soir : Ke manžeron nu a midi/ se suár 

Čo máš nové? : Quoi de neuf : kua de nf 

Tábor : Colonnie : Koloni 

Dobrú noc : Bonne nuit : Bon nui 

‐tim‐ 

.zápoveď počasia 

Včera sa preháňal po našom území príjemný vetrík zo 
západnej  strany  našej  planéty  (  konkrétne  z 
Vancouveru v Britskej Kolumbií, Kanada). Slnko nám 
vystúpilo  ponad  hory  i  doly.  Biozápoveď  bola 
nastavená na 2.  
Včera = ta paráda. Dnes = ta kto vie? 

‐kuc‐ 

.inzercia 

Hľadá sa zelený team. Zn: Večera čaká. (0015) 

Hľadám  sa  škrečok.  Zn:  Deťom  nechýba,  mačke  je 
smutno. (0016) 

Milý  Jou  Jou,  čakala  som,  ale  neprišiel  si.  Mám 
zlomené srdce. Tvoja ružová podkolienka. (0017) 
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.editoriál 

Ak  si  zoberiete  trochu  predstavivosti,  primiešate 
kreativitu  a  pridáte  štipku  humoru,  tak  zistíte,  že 
tento editoriál je celkom vtipný a poučný. 

‐kuc‐ 

.(preč) z domova 

Kúpalisko v ohrození! 
Dnes  v popoludňajších 
hodinách  vtrhla  na 
miestne  kúpalisko 
neznáma  skupina 
výtržníkov  z Bratislavy. 
Ich  výkriky  desili  ostatných  mierumilovných 
kúpajúcich  sa.  To  však  nebolo  najhoršie.  Títo mladí 
násilníci  kruto  a neľútostne  hodili  do  vody  dvoch 
svojich  kamarátov,  podotýkame,  že  oblečených! 
Polícia  sa  bude  týmto  prípadom  zaoberať  a verí,  že 
pritom neohluchne z ich výkrikov.  

‐iba‐ 
U teba doma... 
I keď  sa  táto  rubrika  nazýva  tak,  ako  sa  volá, 
o domove  reč  i tak  napokon  bude,  a to  o domove 
tvojho  srdca.  Je  Ježiš u teba doma? Ak na  tú otázku 
nevieš  odpovedať,  dúfam,  že  ti  pomôže  toto 
vysvetlenie  scénky,  ktorú  na  pokračovanie  pre  vás 
hrá  Kuči  s Jurim.  Kuči  váha,  do  ktorých miestností 
svojho srdca pustí  Ježiša, do čoho všetkého v svojom 
živote nechá  Ježiša hovoriť. Ten mu  odpúšťa všetky 
zlyhania  a pády.  Je  to  ten  Ježiš,  ktorý  klope  aj  na 
dvere  tvojho domu a čaká, do ktorých miestností Ho 
pustíš.  Či  ostane  stáť  na  chodbe,  alebo  mu  ukážeš 
i obývačku,  dielňu,  či  svoj  šatník.  On  by  chcel  tvoj 
dom  zrekonštruovať,  pretože  ten  skutočne  opravu 
potrebuje ako soľ. 

‐ing‐ 
.športový window 

Včerajšie  zápolenia  prebiehali  v znamení  prudkého 
slnečného  žiarenia, ktoré v značnej miere ovplyvnilo 
výkonnosť  podaktorých  teamov.  Svoj  entuziazmus 
a športový  zápal  pretavili  červené  i modré družstvo 

v niekoľko presvedčivých víťazstiev. Na druhej strane 
treba  pochváliť  zelených,  ktorí  si  pripísali  jedno 
víťazstvo,  rovnako  ako  žltí.  Radosť  z celého  dňa 
umocnili  výroky  ako:  „6:6,  vyhrávame!“,  alebo  pri 
petangue: „Dali sme dva góly“. ☺ 

‐ing‐ 

.parlez-vous Français? 

3. lekcia francúzštiny, exkluzívne pre vás: 

Cestovať  :  Voyager  : 
{Voajažé] 

Pas: Passeport : [Paspor] 

Letisko:  Aéroport : [aéropor] 

Stanica : Gare : [Gar] 

Ako  sa dostanem na  letisko ?  : Comment puis‐je me 
rendre  a l´aéroport  ?  [Comen  puiž  me  rándr 
a laéropor?] 

Zalovolaj mi,  keď pricestuješ  : Apel moi des  que  tu 
arrive : [Apel moa dé ke ťu ariv.] 

Ako sa dostanem do centra mesta ? Comment puis‐je 
me rendre au centre ville ?  : [Komem pui ž me rándr 
ó sántr vil?] 

Aké  je tvoje telefónne číslo ?  : Quelle est ton numéro 
de teléphone ? : [Kel é ton numéro de telefon?] 

Zavezte ma na ... prosím : Enmenez moi a ... s´il vous 
plait : [Enmené moa á ... sil vu plé.] 

‐tim‐, ‐ing‐ 

.ponožka radí 

Milá ponožka, neznášam vodu. Čo mám robiť? 
Utopenec 

Milý  utopenec,  tu  je  pomoc  ľahká.  Je  pravda,  že 
sliepky  znášajú  vajíčka,  ale  to  neznamená,  že  niečo 
musíš  znášať  aj  ty.  A už  vôbec  nie 
vodu.  Na  tú  máme  vodovody. 
A prosím,  nepokúšaj  sa  o to,  nikdy 
nevieš, ako by to mohlo dopadnúť! 



.kultúra 

Divadelný 
festival 
priamo 

v hlavnej 
budove.  Tri 
súbory hercov; 
amatérov  aj 
profesionálov, 
sa  predstavili 

na 
divadelných  doskách  znamenajúcich  svet  (t.j.  žlté 
linoleum).  Obecenstvu  predviedli  rôzne  typy 
modernej drámy; od scénky, cez napínavú adaptáciu 
filmovej  klasiky  o anjeloch,  až  po  konverzačnú 
komédiu.  Práve  tá  zaujala  svojím  nápaditým 
humorom,  slovnými  zvratmi  a rečníckymi  výkonmi. 
Odborníkov  z divadelného  fachu  zaujala 
predovšetkým  výborná  štylizácia  jednotlivých 
rečníkov  do  svojich  úloh.  Ďalšie  námety  na 
zamyslenie  priniesla  scénka  profesionálnych 
divadelníkov  z Ústavu  (divadelnej  vedy, 
samozrejme);  týmto  námetom  sme  sa  venovali 
v spravodajskej  rubrike.  Obecenstvo  zaujala  aj  dlho 
očakávaná hra v podaní zeleného divadelného súboru 
s názvom Nezvestní. Kde kto by  si mohol pomyslieť, 
že zelení divadelníci sa nechajú  inšpirovať osobnými 
zážitkami z predchádzajúcich dní, oni však prekvapili 
a  pobavili  publikum  voľnou  adaptáciou 
dobrodružného  filmu Charlieho  anjeli. V mene  celého 
publika ďakujem zúčastneným za umelecký zážitok. 

‐zub‐ 
 

Máme to! 

Prosiaceho Laca 
máme exkluzívne 

zvečneného ;) 
 
 

.zápoveď počasia 

Z  meteorologického 
hľadiska  sa dá povedať, že včerajšia zvýšená  teplota 

na  našom  území  bola  nezvyčajnejšia  než  obvykle. 
Slnko pražilo ako  elektrický varič. Teplota v  tieni  sa 
pohybovala  cca  30  stupňov.  Dažde  neboli.  Takže 
huby  nemali  ako  vyrásť.  Smola.  Jedine,  že  by  rástli 
okolo  kúpaliska.  Well, 
maybe  next  time  (nuž, 
možno nabudúce) . 

‐kuc‐ 

 

Odpoveď na hádanku 

Z minulého čísla: 

Je to on. 

Ale že by na Mitiho 

doľahlo zúfalstvo? 

 
 
.i-Kútik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

.inzercia 

Stratili  sme  sa. Chýbate  nám!   Zn:  vaše  peňaženky. 
(0018) 

Vymením spolubývajúceho. Zn: chrápe. (0019) 

Predám plavky. Zn: okúpal som sa aj bez nich. (0020) 
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.editoriál 

Je to tu. Posledný táborový deň. Teda, už len polovica. Balenie, 
lúčenie‐ to pozná každý z nás. Otázkou je, či tento tábor stál za 
to. A odpoveď? 
No, takto‐ cez papier‐ sa to asi nedozvieme. Ale veríme, že nás 
čaká ešte veľa spoločne stráveného času‐ či už na konfidore :), 
na doraste :), na výletoch, spolu v kine, na fejsbúúúúku, ájsíkjú 
a iných  komunikačných  kanáloch.  Vlastne‐  my  sa  až  tak 
nelúčime, či? ;) 
Každopádne  naša  redakcia  chce  poďakovať  všetkým  vám‐ 
našim  stálym  predplatiteľom,  ktorí  ste  „tájmsky“  verne 
a každodenne čítali, podporovali nás ako externí redaktori. 
Želáme vám krásny zvyšok prázdnin a nádherné vkročenie do 
nového školského roku spolu s Pánom Ježišom‐ u teba doma ;) 

‐red‐ 
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