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KAMARÁD

1. Měsíc cestou svojí nad řekou když hvězdy provází,
    každej kamarád si s kytarou svý tóny nachází,

         
    lajlalaj ...,

          
    jdeme spolu cestou dál, aby oheň věčný kamarádství plál.

        

 R: Lajlalaj ...
 

 2. Někde v dálce život probouzí se, jinej umírá,
    ještě dneska patnáct let ti bije, zejtra šedesát,

    lajlalaj ...,
    každou vteřinu se usmívej a v duši pláč a smutek ukrývej.

 R: Lajlalaj ...
 

 3. A když vlasy tvoje šediví, tvá píseň utichá,
    můžeš s klidem říct svý poctivý jen "ahoj" do ticha,

    lajlalaj ...,
    přijdou tuláci ti sbohem dát, pak šeptem řeknou: byl to kamarád.

 R:Lajlalaj...
 



   no kamarádi konečně: v pořadí první ale i poslední
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                          TULÁCKÝ ZÁPISNÍK   

NOVOROČNÍ AKCE

 TULÁKŮ

10.1. 2014 SCHŮZKA U KLUBOVNY

17.1. SCHŮZKA U KLUBOVNY

18.1. ALJAŠKA

24.1. SCHŮZKA U KLUBOVNY

7.2. SCHŮZKA U KLUBOVNY

14.2.-16.2. ZIMNÍ TÁBOR 

21.2. SCHŮZKA U KLUBOVNY

28.2.  SCHŮZKA U KLUBOVNY

14.3. SCHŮZKA U KLUBOVNY

21.-23.3. ČMELÁK NA LYŽÍCH

28.3. SCHŮZKA 

4.4. SCHŮZKA

27. Aljaška
V sobotu budeme opet 
poradat tradicní zimni 
hru aljasku.  Jedna se o 
celodenni hru na motivy 
lovcu kozesin. Sraz 
bude v 9 na parkovisti 
pod hazenou. S sebou 
hrnecek na caj, svacinu, 
neco na opeceni na ohni, 
s l a d k o s t . P o d l e 
mnozstvi snehu a pocasi 
v h o d n o u o b u v a 
oblecení. Dobra je i 
karimatka na sezeni. Hraje 
s e c e l y d e n . N a v r a t 
okolo pul ctvrte opet 
na parkoviste. Tentokrat 
s s e b o u v e z m e t e i 
sourozence a kamarady. 



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK  PÍSNIČKA 

,   |    | 

1. My čekali jaro, a zatím přišel mráz, 
                   C      G              Ami 

   tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás, 
                  C     G           Ami 

   dva dny a dvě noci stále padal sníh, 
               C           G          Ami 

   náročný to bylo v těch dobách ledových. 
     C                          G 

   Čtyři stupně pod nulou snad byly, vážení, 
       Dmi                    G 

   a vlaky hned pár hodin nabraly zpoždění, 
    C                           G 

   každou chvíli bez proudu a plyn jen skomíral, 
   Dmi                       G                           Ami 

   a na jízdní řád se radši nikdo nedíval, byl hroznej mráz. 

2. Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, 
   když vystrašený soused na okno zaklepal: 

   'Můj čuník v chlívku leží, v horečkách vyvádí, 
   já do města bych zajel, snad doktor poradí.' 
   Půjčil jsem mu trabant, a když dveře zavíral, 
   dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval: 

   'Jeď, brachu, pěkně zvolna, je hrozný náledí, 
   jsou ojetý gumy, auťák moc nesedí, tak neriskuj!' 

3. Soused jen máv' rukou a prudce rozjel vůz, 
   nevšim' si, že do dveří mi přivřel hubertus, 
   v kotrmelcích striptýz ještě nikdo neviděl, 

   když přivedli mě k vědomí, tak jsem se zastyděl. 
   Moje spodní prádlo nebylo akorát, 

   od léta už nespatřilo zblízka saponát, 
   navíc právě vzadu v něm velký otvor zel, 

   vznikl asi, mrška, jak spad' jsem na ... kostrč, já smůlu měl. 

4. Ve chvíli, kdy známí stavěli mě na nohy, 
   přistál soused na návsi uprostřed výlohy, 

   skončil tam i s trabantem na gumách ojetých, 
   je to prý má vina, řekli mi na DI. 

   Teď soused je můj nepřítel a z auta zbyl jen vrak, 
   navíc musím šetřit na novej huberťák, 
   pokuta za gumy mě vyšla na pět set 

   a zbrusu novou sámošku stavím v akci 'Z', a čuník zdech'. 

    Ami         C      G          Ami 
*: Někdy dobrá vůle zkrátka nestačí ... 

 



HLAD  JE  NEJLEPŠÍ  KUCHAŘ 

Četl jsem o něm v cestopisné knížce. Polární výprava přežila všechny 
útrapy díky pemmikanu, připraveného ze sušeného bizonního masa, 
smíšeného s tukem a lesními bobulemi. Stačil malý kousek a vyčerpanému 
člověku se vrátily síly. 

 Miloš Zapletal / Výpravy za dobrodružství

Vaříme v přírodě

PEMMIKAN

Na dřevěné prkénko nasyp hrozinky, jablečné a hruškové křížaly, vypeckované 
sušené švestky, vlašské ořechy, mandle, lískové oříšky, od každého druhu trochu. 
Směs nasekej velkým nožem na drobno a přidej tolik medu, aby se vše spojilo v 
jednolitou hmotu, kterou lze nacpat do skleničky od přesnídávky. Jedna lžička 
ovocného pemmikanu stačí, aby se nohy přestali třást únavou. Dvě lžičky promění 
naveného poutníka v silného Samsona. Po třech lžičkách vystoupíte bez jediné 
zastávky až na vrchol Mount Blancu. 

Tento pemmikan má však jednu vadu. Na rozdíl od pravého pemmikanu, který 
chutná prý přímo odporně, je tento  moc dobrý. Většinou se sní velmi rychle. U 
polárnického pemmikanu byla nepříjemná chuť předností, cestovatelé ho brali do úst 
jen když byli opravdu vyčerpaní. Ovocný pemmikan budeš na výpravách spíš mlsat. 

Popsaný návod na výrobu není neměnný, kterýkoli druh sušeného ovoce se dá 
vynechat nebo přidat.  



TULÁCKÝ ŽIVOT

Rozdělávání ohně

Vyžaduje pečlivou přípravu topného dříví. Nemáme-li 
březovou kůru, nařežeme ze špalíku tenké třísky, 
hobliny, přípravíme si hrst jemného “chrampejští”, 
nejsušší a nejjemnější větvičky smrku. Odstraníme z 
podkladu vše , co by oheň “chladilo”, zejména vlhkost. 
Ohniště můžeme podložit velkým plochým kamenem 
zapuštěným do země. Nejjemnější topivo shrneme do 
hromádky. Nad ni dáme větší kousky a kolem pro 
udržení tvaru větší klacíky. Nyní jde o to, zapálit. 
Zkušený tulák rozdělá oheň za každého počasí nejvýše 
dvěma sirkami. Podle toho, jak vane vítr, se postavíme 
zády k němu a tělem kryjeme hromádku k podpalu. 
Nejlépe, když poklekneme na obě kolena, rozložíme 
cípy bundy, košile, aby měl vítr co nejmenší možnost 
“foukat” do hraničky.  Za většího větru rozepneme celtu. 
Vytvoříme přístřešek chránící hraničku před větrem.  V 
zimě se nezapomeňte podívat nad sebe, zda nad vámi 
není na větvoví velké množství sněhu, které by Vám 
oheň mohlo zasypat. Sirku škrtáme těsne u hraničky, 
aby plamen, který na sirce po škrtnutí naskočil, hned 
zapaloval hraničku podpalu. Zapálenou sirku držíme 
hlavičkou dolů a hned podstrčíme pod nejjemnější část 
hraničky, kterou současně nadzvedneme, aby plamen 
měl pod sebou vrstvu volného vzduchu. Teprve když 
tato hranička vzplála, pustíme ji, aby byla na podkladu a 
plaménky mohly vyskakovat na ostatní topivo. Když se 
oheň rozhořívá, opatrně přikládáme. Dříví klademe tak, 
aby stále mezi jednotlivými dřevy bylo místo pro vzduch 
a plameny. Oheň nerozhrabujeme, dokud nemáme 
dostatečnou vrstvu žhnoucích uhlíků. 

 s pomocí Mirko Vosátky a jeho Tábornické 
encyklopedie

JARNÍ AKCE

 TULÁKŮ

11.4. SCHŮZKA V LESE S PŘESPÁNÍM

12.4. JEDNODENNÍ VÝLET

25.4. SCHŮZKA 

2.5. SCHŮZKA

16.5. SCHŮZKA V LESE S PŘESPÁNÍM

17.5. JEDNODENNÍ VÝLET

23.5. SCHŮZKA

30.5. SCHŮZKA

6.6.-8.6. VÝLET NA VODU

13.6. SCHŮZKA

20.6. SCHŮZKA

27.6. ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK S                    
PŘESPÁNÍM

 LETNÍ TÁBOR 

BUDE V TERMÍNU

 4.7.-19.7. 2013

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K 
POSLEDNÍMU DUBNU



TULÁCKÝ ZÁPISNÍK 

Letosni zimní tábor pořádáme od 
pátku do neděle ve dnech 14. 2. - 16. 
2. 2014.

Na tábor je potřeba se přihlásit 
dopředu u Zdeňka nebo Petra. Stačí 
jim to říci, nebo zaslat mail či sms. 
Cena tábora bude 200,- Kč.

Sraz zvolíme podle možnosti 
př ípadného uvolnění ze školy. 
Odjíždělo by se v 10:00 od házené. 
Případně by bylo  možné tuláky 
odpoledne přivézt do Rosovic.

POZOR: Návrat v neděli okolo 
15:00 k tulácké klubovně za vodou. 

Tuláci, kteří pojedou, by se měli dobře připravit na zimní počasí. Kvalitní spacák 
a karimatka, teplá ikeácká deka (přes den pod zadek nebo okolo zad u ohně, v noci 
do spacáku jako další izolační vrstva). Kompletní teplé oblečení (ponožky aspoň 
3x, čepice, rukavice 2x), tepláky nebo další kalhoty na převlečení, suché věci na 
spaní. Při vysoké sněhové nadílce návleky na boty. Dále ešus, hrneček, lžíci, nůž - 
budeme vařit společně, takže jídlo si neberte (až na sušenky, buchty nebo něco 
dobrého ke snídani či na cestu). Uzlovačku, KPZ a plastovou láhev na vodu (v noci 
je dobré do ní nalít teplou vodu a vyhřát si tak spacák).

Tuláci, kteří nechtějí spát v tee-pee, mohou přijet za námi aspoň na jeden den v 
sobotu. Bude jen potřeba se domluvit s některým s rodičů na dopravě. Sraz by byl v 
9:30 u závory v Rosovicích u rybníka. Odjezd opět z téhož místa v 17:00. 
Nezapomeňte teplé oblečení, ešus, lžíci a hrneček, kpz a nůž. Jídlo si neberte - 
budeme vařit společně. Jen je opět nutné se domluvit s Petrem nebo Zdeňkem. 

ZIMNÍ EXPEDICE NA ZMRZLOU 
PLANETU



PALUBNÍ   DENÍK

Palubní deník expedice X
Počátkem září Zdeněk a Petr nalezli staré záznamy o expedici, která se 
uskutečnila před mnoha lety, ale ještě žijí její účastníci. Zdálo se to jako 
legenda, ale Zdeněk nalezl jednoho bývalého pilota a ten mu opravdu 
existenci expedice potvrdil. Hledali v nekonečném vesmíru planetu PíS0Ka. 
Jejich motor rakety byl poháněn zvláštním nerostem, který občas někde 
nečekaně vyroste. TULACIUM. Poslední zásobu z bývalé expedice našel 
podle zprávy taždý tulák v úkrytu na vrchu Kamenná. Motor, který jsme 
dostali, byl namontován techniky na zeď v klubovně. Vydali jsme se na konci 
září podle popisu bývalého pilota na místo v Brdech, kde opravdu na břehu 
potoka rostlo tulacium. A tak se mohl uskutečnit první let. Bylo to na planetu, 
kde předchozí expedice při rychlém útěku ztratila jednu ze součástí motoru. 
Nepříjemné trochu bylo, že na této planetě žili Trifidi. Ale část motoru jsme 
našli, a přivezli do klubovny ! Při zamontování této součástky se zjistilo, že 
sypké TULÁCIUM je možné slisovat a pohon naší vesmírné lodi má větší 
výkon. Dá se slisovat i do zlatava ! Zlaté tulácium má palivovou hodnotu 10-ti 
modrých tulácií. Každý člen už má palivový článek a tak můžeme létat na 
expedice i do odlehlejších částí galaxie. Zahlédnout planetu  PíS0Ka, které 
astronomové přezdívají „Písnička“, se nám ještě nepodařilo. Zato jsme na 
poslední expediční cestě na planetu Krl, s kamenným povrchem, v němčině 
štejn, zjistili, že naše posádka dokáže na trenažéru v kosmické lodi dobře 
hrát račí fotbal a vybijku. No budeme muset na fyzičce posádky ještě 
zapracovat. Chystají se nyní další expediční cesty na planety, kde je 
převážně led a sníh. Bude to drsná výprava, ale zatím se všichni členové 
překvapivě výborně osvědčili. Sledujte zprávy na našich expedičních 
stránkách. Zjistíte jaké dobrodružství se plánují.  



TULACKÝ  UM

Letošní rok je ve znamení expedic na daleké a neznámé planety obíhající mnoho 
světelných let od naší rodné planety, které tak rodinně říkáme Země, ta naše Zemička. 
Vyvrcholením celého roku by pak měla být expedice na tajemnou planetu PíSOKa 
(Písnička), kam se vydáme začátkem letních prázdnin. Snad ji objevíme a 
prozkoumáme. Určitě to nebude nic jednoduchého. Bude to vyžadovat celého Tuláka se 
vším umem, zkušenostmi a doladěným vybavením. Proto na letní expedici bude moci jet 
každý Tulák, který bude mít splněn tulácký UM, tedy TUM.



MŮJ TULÁCKÝ  UM

T: Mám vybavení správného tuláka
(nůž s KPZ v obalu u pásku, uzlovačku, notýsek, dobré boty,
 vhodný batoh, který unesu 10 km)

U: mám 10 zkoušek z tuláka astronauta:

1. umím uvázat 8 uzlů
2.  rozdělám oheň za jakéhokoli počaSÍ
3.  POSTAVÍm SI PŘÍSTŘEŠEK A PŘESPÍ V NĚM
4.  MÁm VŠECHNY VĚCI NA VÝLETY A SCHŮZKY
5.  VYLUŠTÍm ŠIFRU A UMÍm JÍT PO POCHODOVÝCH ZNAČKÁCH

1. POZNÁm 6 LISTNATÝCH A 4 JEHLIČNATÉ STROMY
2.  ZNÁm 5 DRUHŮ ROSTLIN VHODNÝCH NA ČAJ
3.  UMÍm SI NABROUSIT NŮŽ A SEKERU
4.  UMÍm URČIT SEVER 
5.  ZNÁm 5 SOUHVĚZDÍ NA HVĚZDNÉ OBLOZE
6.  UMÍm NAZPAMĚŤ MORSEOVKU
7.  ORIENTUJu SE V MAPĚ
8.  VÍm JAK SE DOBŘE STARAT O VYBAVENÍ NA VÁLETY
9.  ZVLÁDNu TULÁCKÝ TRIATLON
10.  OVLÁDÁm LOĎ
11.  VYROBÍm SI ČÁST VYBAVENÍ NA TULÁKA
12.  VYZNÁm SE VE STOPAŘSKÉM UMĚNÍ
13.  KAMARÁDSKÝ ČIN
14.  UMÍm OŠETŘIT PORANĚNÍ
15.  Jsem ODVÁŽNÝ 

 M: zůčastnil jsem se tuláckého přespání v přírodě


