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MARKYTÁNKA

Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří.
Víno máš a chvilku spánku, díky, díky verbíři.

Dříve než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
ostruhami do slabin koně pohání.

Tam na straně polední,čekají ženy, zlaťáky a sláva,
do výstřelů z karabin zvon už vyzvání..

Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
zítra do Burgund Batalion zamíří.

Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku,
díky, díky Vám královští verbíři.

Rozprášen je Batalion,poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštáři z kopretin věčně budou spát.

Neplač sladká Marion,verbíři nové chlapce přivezou ti,
za královský hermelín padne každý rád.

Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
zítra do Burgund Batalion zamíří.

Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku,
díky, díky vám královští verbíři.

Víno máš a markytánku,dlouhá noc se prohýří.
Víno máš a chvilku spánku,díky, díky verbíři...



   HURá nový:, i když v pořadí již tento rok třetí
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                          TULÁCKÝ ZÁPISNÍK   

PODZIMNÍ AKCE

 TULÁKŮ
14.9. 2012 SCHŮZKA U KLUBOVNY

21.9. SCHŮZKA V LESE

22.9. JEDNODENNÍ VÝLET

5.10. SCHŮZKA U KLUBOVNY 

12.10. SCHŮZKA 

19.10.  SCHŮZKA V LESE  (S 
PŘESPÁNÍM)

20.10. JEDNODENNÍ VÝLET

2.11. SCHŮZKA

9.11 SCHŮZKA 

17.-18.11. DVOUDENNÍ VÝLET

23.11. SCHŮZKA

30.11. SCHŮZKA

 8.12. JEDNODENNÍ VÝLET

 14.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA

Tulácký ráno

Většina z vás již ty rána zná. Probudíte se ve 
vyhřátem spacáku do chladného rána. Jasná 
ob loha s tá le ješ tě očekává p ř íchod 
slunečního kotouče. A pak se to stane. 
Osamě lému obláčku nad obzorem se 
najednou rozzáří bílá hruď.  Vychází nový 
den, ve kterém se odehraje všechno. 
Sluneční paprsky se pomalu blíží až k místu, 
kde ležíte. Za chvíli vám již  ohřívají zmrzlý 
nos a vy se můžete ve spacáku lenivě 
rozvalit, rozepnout zip a dát si ruce za hlavu. 
Posloucháte ranní zpěv ptáků, a možná vám 
v mysli zazní písnička, kterou jste zpívali u 
večerního táboráku. Okolo vás se rozepínají 
další spacáky a rozespalé obličeje vašich 
kamarádů mžourají do  lesního jitra. Čeká vás 
další den na cestě. Na cestě plné dobro-
družství a nových objevů, kde musíte ukázat  
odvahu, vytrvalost, kamarádství a čestnost, 
abyste úspěšně došli do cíle. V tu ranní chvíli 
vše začíná a je jen na vás, jak ten den 
prožijete.



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK  PÍSNIČKA 
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STROM
Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát,

svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát,
po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.

R: A on tam stál, a on tam stál,
a koukal do polí, a koukal do polí,

a byl jak král, a byl jak král, sám v celém okolí,
korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata,

a jeho pokladem byla tráva střapatá.

2. Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomnělm
jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl,

a z vísky bylo město a to město začlo chtít
asfaltový koberec až na náměstí mít.

R:

Že strom v cestě plánované, to malý problém byl,
ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil,

tak naposled se do nebe náš strom pak podíval
a tupou ránu do větvoví už snad ani nevnímal.

R:

4. Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál,
a tak kousek od nové cesty smutný pařez stál,

dětem a výletníkům z výšky nikdo nemával
a jen přítel vítr si o něm píseň na strništích z nouze hrál.

R: Jak tam stál, stál tam sám,
a koukal do polí, a koukal do polí,

a byl jak král, a byl jak král, sám v celém okolí,
korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata,

a jeho pokladem byla tráva střapatá



HLAD  JE  NEJLEPŠÍ  KUCHAŘ 

„Vaření je činnost obecně nazývaná příprava jídla. Příprava 
musí probíhat vždy tak, aby jídlo bylo vhodné ke konzumaci - 
tedy bylo po přípravě poživatelné” Wikipedia

Při vaření na vlastním ohništi se pozná zručnost a zkušenost kuchaře. Aby 
jídlo opravdu bylo poživatelné, je potřeba si vše dobře připravit. Pak je 
možné, že se najíme s chutí a do sytosti.

V první řadě je nutné si připravit dostatek dřeva, abychom nemuseli 
odbíhat od vaření. Oheň rozděláváme tak, aby plameny byly pod ešusem. 
Ešus tedy upevňujeme na kámen ohraničující ohniště nebo na silné větve 
položené napříč ohništěm. Pokud vaříme vodu na polévku či čaj, vždy 
přiklopíme ešus víčkem. Var nastane rychleji. K sundavání ešusu z ohně je 
vhodné použít obal na ešus nebo šátek jako ochranu ruky před popálením.

Při vaření nezapomeňte, že fantazii se meze nekladou a i obyčejný 
špekáček nad ohněm lze připravit s vtipem a inovací :) 

Po skončení vaření umyjeme použitý ešus a lžíci. Nádobí myjeme nejlépe 
pouze pískem ve vodním toku (na dně každého potůčku se dá písek najít) 
nebo je vhodná i ostrá tráva z louky či rostlina přeslička rolní rostoucí okolo 
cest a ve vlhčích křovinách. Poslední oplach nádobí můžeme provést pitnou 
vodou. Nezapomeňte, že do potoka nepatří žádné saponáty.

Pokud místo vaření opouštíme, nezapomeneme po sobě uhasit oheň a 
uklidit okolí ohniště. Přírodní odpadky (šlupky, odkrojky, pecky) můžeme 
zahrabat v okolí tábořiště, ale plasty a konzervy si odneseme zpět do 
civilizace a zde vyhodíme do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.

A když se nám vaření nezadaří a jídlo je nepoživatelné? Nezoufejme, 
určitě se s námi rozdělí kamarádi, kterým se svíčková na smetaně povedla 

Vaříme v přírodě



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK 

Ahoj Tuláci.
Po prázdninách se opět setkáváme na 
naší klubovně u řeky. Letos zahajujeme 
již 29. tulácký rok. Schůzky budou jako 
obvykle v pátek od 17 hod buď zde na 
klubovně nebo v lese pod házenou. 
Roční příspěvek na chod oddílu je stále 
ve stejné vyši 300,- Kč. Prosíme o 
zaplacení do konce října.
I letos jsme na každý měsíc naplánovali 
aspoň jeden výlet, pokud to půjde i s 
přespáním v lese nebo zapůjčené chatě. 
A na pololetní prázdniny plánujeme opět 
zimní tábor v tee-pee. Doufáme, že loň-
ské 20-ti stupňové mrazy se nám vyhnou 
a my si užijeme setkání s ledovou královnou v brdských lesích za sluníčka a 
při pohodových -2°C. Na zimní tábor ovšem pojedou jen ti nejzdatnější Tuláci. 
Pro inspiraci se můžete podívat na web www.tulaci.cz, kde jsou fotografie 
nejen z tohoto tábora, ale i ze spousty dalších akcí, které jsme pořádali. Zde 
budeme uveřejňovat i podrobnosti o výletech a chodu oddílu. Jsou zde 
uveřejněné i kontakty na nás.  Letní tábor plánujeme předběžně zase na 2. a 
3. týden v červenci.

Zdeněk tel:604 286 812 
Petr tel:607 224 162

LETOPISY NARNIE

http://www.tulaci.cz
http://www.tulaci.cz


TULÁCKÉ VTIPY

Baví se dva tuláci u ohně o nepřítomné 
kamarádce. "... a představ si, když přišla 
k vohni, zvedli se z kruhu hned tři klucí, 
aby jí uvolnili místo." "Fakt?" optá se 
nedůvěřivě druhej. "A vešla se?"

Do lokálu vejde cowboy, přijde k výčepu 
a povídá: "Deset litrů whisky do lavóru, 
pro koně!" "A pro vás, pane?" "Pro mě 
nic, já řídim!"

Krčma kdesi v poušti, plná renegátů, občas 
někdo někoho zastřelí za falešnou hru nebo jen 
tak z nudy, špinavý mexikánec za barem marně 
leští ještě špinavější sklenku. Najednou se rozletí 
dveře a dovnitř vletí Drsňák John, v obličeji bílý 
strachem.
"Chlapi! Zdrhejte, blíží se Divočák Bill!"
Během okamžení je krčma prázdná, jen za 
výčepem postává náhle poněkud nervózní 
hospodský, jenž je v těchto končinách zatím jen 
krátce a nezná všechny její nástrahy. Dál 
nervózně pulíruje sklenku a dumá, jestli neměl 
nechat kšeft kšeftem a raději zahnout kramle 
taky. Najednou slyší rychle se blížící dusot, až 
před nálevnou zastaví mohutný chlap jedoucí na 
divokém bizonovi. Seskočí do prachu, až se 
špeluňka otřese, rozkopne dveře, které proletí 
stěnami a při vstupu vyrve ramenama futra, ani si 
toho nevšimne. Jeho zjev je strašlivý, jeho pohled 
ještě horší. Přikročí k baru a položí na něj ruku, 
čímž bar rozlomí vejpůl.
"Whisku!" utrousí koutkem úst a plivancem 
sestřelí mouchu. Barman mu třesoucíma se 
rukama naleje dvojitou, obr do sebe kopne nápoj 
i se sklenicí, kterou třemi hryzy rozžvýká. 
"Druhou!" Barman nalije druhou dvojitou a 
netvor ji opět zblajzne. Chvíli je ticho, 
přerušováno toliko jektáním zubní protézy 
majitele saloonu. Pak se přesto vzmůže k 
otázce: "V-v-vážený p-pane, dáte s-si j-ještě 
jednu?" Chlap na něj pohlídne a zrcadlo za 
barmanem oslepne. "Ne, musím padat. Nechci 
tady bejt, až za chvíli dorazí Divočák Bill!" 

Do obchodu se sportovními potřebami 
přijde zákazník a přeje si spacák tak do 
sta korun. Prodavač se zamyslí a povídá: 
"Takže říkáte spací pytel do sta korun.... 
A vadilo by vám, kdyby v něm předtím 
spaly brambory?"  

Jdou dvě okurky po poušti. Jedna povidá 
je mi nejak zle. Druha odpovi nojo seš 
ňáka zelená.



DOPIS OD PETRA

Tuláci, 

po táboře jsem měl čas a začal jsem vybalovat a uklízet věci. 
Vzpomínal jsem při tom na všechny srandy, co jsme prožili, na 
kowboje, na bar, na tajemný rybník s ostrovem, našel jsem dokonce 
ještě pár tularů a kartičky hvězdáře a kuchaře. ….....

Pak jsem zjistil, že už mám tolik tuláckých věcí, že mi padají ze 
skříně, kterou mám doma ve sklepě a tak jsem některé vzal a chtěl je 
odvést sem do klubovny. Když jsem je cpal do téhle skříně, většina na 
mě znovu vypadla, jak je plná. Začal jsem jí uklízet. Pak mi to naštvalo 
a řekl jsem si, že ji uklidim z gruntu. Vyndal jsem všechno a začal to 
přebírat. Něco mě ale fakt dost zaujalo. Vzadu za policema byla klika. 
Tak jsem skříň odsunul, ale nic za ní nebylo. Vyndal jsem teda police a 
vzal za kliku. To co se stalo je fakt jako v nějakým legendárním 
příběhu. Vlezl jsem do krajiny, kterou jsem znal ale I neznal. Měl 
jsem málo času a tak jsem vylezl zpět a jel domu. V noci mi to vrtalo 
hlavou, tak jsem sem jel do klubovny asi v jedenáct večer a vzal jsem 
za kliku znovu. Vypadalo to jako že jsem prošel dozadu do sadu, ale 
bylo to jinak, v tom sadu jsem potkal zvíře. To zvíře jsem nikdy 
neviděl. Tak jsem úplně zmatenej vyšel ven. Druhej den jsem se sem 
hned ráno vypravil znovu. Prolezl jsem skříní a hele, nezdálo se mi to, 
funguje to, byl jsem zase v tý krajině.

Začal jsem to zkoumat den co den. Byl jsem tím úplně posedlý. 
Objevil jsem spoustu věcí a co víc ! Setkal jsem se tam s někým. 
Vemte za tu kliku a jděte tam taky. Ja tam ještě jsem. Odjel jsem tam 
na delší dobu. Všechno co vyzkoumám Vám napíšu. Zatím jsem Vám 
nechal na druhý straně pár věcí co jsem dostal. Nedivte se, fakt 
dostal. Dávejte na ně pozor, ale nedávejte je na jedno místo pohromadě.

Petr 



CO SEBOU NA VÝLET

Seznam věcí na výlet: 

vhodné oblečení (nejlépe plátěné či bavlněné) + pevná obuv
spacák (+ tričko, jégrovky(tepláky) a kulich na spaní)
věci na převlečení (tričko, ponožky,...)                               
šátek
hygienické potřeby (toaleťák, kartáček a pasta na zuby)
karimatku 
celtu - je v klubovně k půjčení
ešus + lžíce + hrneček
KPZ, uzlovačka nebo provázek, nůž
sirky  
baterka (nejlépe čelovka)
tulácký zápisník (papír + tužka)
lahev na vodu + jídlo podle délky výletu   

To všechno do dobrého batohu :-)

Jedeme na výlet. Než ale naše boty sešlápnou první stébla trávy na cestě, je nutné si 
sbalit vše potřebné, abychom v přírodě zvládli všechny rozmary počasí, přírody i 
prázdného žaludku. Většinou balíme večer před cestou, někdy ale jen půl hodiny před 
odjezdem vlaku a tak je fajn mít vše buď přichystané ve své “tulácké” skříni, anebo 
aspoň mít po ruce seznam věcí, které si opravdu nemůžete zapomenout. I když máte 
přece kamarády...



KPZ

Co si dát do KPZ ?

jmenovka s adresou !!!
obyčejná tužka a papírek
drobný peníz (ideálně desetikoruna a padesátikoruna )
spínací a obyčejný špendlík
jehla a nitě
kousek provázku nebo drátku
aspoň 2 polštářkové náplasti
konflíky (aspoň 2)
lískový oříšek
březová kůra (velikost si určete sami pokusy při rozdělávání)
5 sirek a škrtátko 
malá svíčka
2-3 hřebíčky
žiletka
gumičky
otvírák na konzervy
podle potřeby lék např. na alergii/bolesti hlavy

Do situace, kdy si potřebuješ s něčím poradit se dostaneš poměrně snadno. Doma 
najdeš všechno co potřebuješ, ale uprostřed lesů, v dešti či za černočerné tmy to tak 
snadné být nemusí. Poranil ses nožem a potřebuješ ošetřit ránu. Upadnul ti knoflík u 
kalhot a brzy ti upadnou i ty kalhoty. Jdeš dlouho v dešti a večer zjistíš, že ti promokly 
sirky. 
   Co s tím?
V mnoha případech by ti mohla pomoci taková drobná krabička, kterou můžeš mít za 
opaskem nebo někde v postranní kapse batohu a v ní téměř vše co potřebuješ. Udělej si 
svou KPZ (krabičku poslední záchrany). Ideálně aby byla aspoň trochu vodotěsná, 
pevná a tak malá, aby se ti tam vešly všechny potřebné věci. 


