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…a náhodou ho držíte právě vy!
*) cena časopisu je tentokrát vypočtena dle následujícího vzorce:
1
2 sin 2 (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 𝑑𝑜 𝑣á𝑛𝑜𝑐 ± 𝑘𝑎𝑝𝑟)

Roveři si vymýšlí jméno.
Konoy: „Byl bych rád, kdybyste se drželi tradice. V našem oddíle byly
vždy názvy družin podle savců nebo ptáků.“
Yuškin: „Však létající veverka je savec aji pták.“

Náhodou
…jste do rukou dostali čtvrté vydání
Náhodníku. To minulé vyšlo přesně před
rokem, na Vánoční besídce. Za tuto dlouhou
čekací dobu se omlouváme a doufáme, že ještě
nikdo netrpí abstinenčními příznaky. Proto si
toto číslo jistě vychutnáte o to více. Doporučujeme si každé slovo
přečíst minimálně třikrát. Prožitek bude intenzivnější a ukrátí vám
další čekání na nové číslo. A jako ranní meditace funguje také
skvěle!
Čtenář Stur napsal:
Už jsem si tento odstavec přečetl desetkrát a pořád mi to přijde
málo! Lepší než všechny jízdní řády dohromady.
Nelekejte se, toto číslo je
lehce neobvyklé, což už jste
zřejmě poznali z netradiční-ho
obalu. Více se jistě dozvíte
uvnitř časopisu. A není to jediná novinka. Vůbec poprvé
přinášíme přílohu! Táborové

DVD s fotkami. A protože jsme
moderní a šetříme přírodu,
budete si muset DVD teprve
vyrobit. Kdo neví, jak na to,
zeptejte se redakce či lidí, co si
rozumí s elektronikou.

www.trinactka.com/_files/DVD.pdf
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Skandál! Pešni diktátor
Dne 30. října nastal historický okamžik, kdy byla možnost vše
změnit a získat zpět ztracenou nekoncepčnost, deorganizova-nost a
jiné ctnostné vlastnosti, které by nám mohlo každé jiné středisko
závidět. Proběhl střediskový sněm, na němž mohl být
demokratickým způsobem svrhnut všemi obávaný vůdce.
Veškeré šance však byly promarněny. Dosavadní uzurpátor
Michal Zedníček, nechvalně
proslulý jako Pešni (mezi vlastní rozvědkou známý pod přezdívkou Šnapi), nic nenechal náhodě.
Díky své nemilosrdné politice potlačil veškerou opozici a
na sněmu tudíž nikdo jiný nekandidoval. Z našich anonymních zdrojů navíc víme, že i
kdyby kdokoliv jiný kandidoval
(a přežil), dosavadní utlačovatel by za použití veškerých donucovacích prostředků stejně
nikomu nedovolil volit kohokoliv jiného.
Byla tedy následující možnost volby nového vůdce: Peš-

ni, Pešni anebo Pešni. Čtvrtou
možností byl pak Pešni. Pátá
možnost již nebyla. Je tedy
jasné, že delegáti sněmu měli
velmi těžké rozhodování.
Po sečtení všech hlasů tak
došlo k naprosto nečekané situaci: jako vůdce na příští tři
roky byl zvolen Pešni. Všichni
byli zdrceni a nezbylo jim než se
smířit s dalším obdobím, které
bude opět beznadějně dobré.
Nezbývá než doufat, že se jej
podaří svrhnout alespoň jinou
než demokratickou cestou. Anebo že se za následující tři roky někdo vzmůže a postaví se
diktátorovi jako rovný rovnému.

Čtenář anonym napsal:
Nepodaří.
Toto se líbí čtenářům (126) ze skupiny Šnapi’s plebs.
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Soutěž: Udělej si sám
Možná jste si všimli, že časopis není tolik krásný jako vždy. Čím
to je? Rozhodli jsme se, že Vám poskytneme neopakovatel-nou
příležitost spolupodílet se na na jeho vzniku.
Návod
Co s tím? Časopis je potřeba
oříznout, přehnout každou
stránku zvlášť, a sešít. A potom
ještě dopsat jeden z článků (na
str. 11).
Pomůcky
Budete k tomu potřebovat
pouhopouze: řezačku, ramennou sešívačku, dvoje nervy a
krmení pro koníka (sešívačku) a
libovolnou psací potřebu.
Soutěž
Aby vaše snaha nevyšla jen
tak do ticha (či do šuplíku),
vyhlašujeme speciální soutěž:
Až učiníte vše výše popsané,
uvedete časopis do potřičné
podoby a sepíšete vlastní
článek, přidejte k tomu něco ze
sebe (tzv. originálního), pode-

pište se a časopis položte na
krbovou římsu ve srubu.
Uzávěrka je 28. února.
Na římse si váš výtvor
vyzvedne redakce a dojde
k průběžnému zhodnocení a
zároveň přihlášení časopisu do
VZSST (viz další strana).
Odměna
Co za to? Mimo výhru ve
Velké zimní střediskové soutěži
talentů ty nejlepší autory čeká
především naprosto nevídaná
příležitost: účast na redakční
radě během tvorby dalšího čísla
tohoto slovutného časo-pisu!!!
Nejlepší
články
z vámi
dotvořených časopisů budou
v dalším čísle otištěny (čímž se
mohou v tomto čísle pyšnit
některé skautky – viz str. 9
v rubrice Líheň).

Čtenářka Algi napsala:
Ha! Napíšu nejlepší článek, půjdu s váma na radu a vypiju všechnu
tu kofolu, kterou si platíte z našich peněz. A ještě si naberu domů.
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VZSST 2014
Už je to tu! Zima za dveřmi a s ní i Velká Zimní Středisková
Soutěž Talentů (VZSST). Stejně jako každý rok budeš moci i letos
ukázat svůj talent v mnoha kategoriích. Nejnovější informace najdeš
na stránkách střediska a spolu s náměty na výrobky také na
stránkách samotné soutěže.
Čím bude tato zima a VZSST
jedinečná? Čekají nás přece Olympijské hry! A protože ty byly
vždy symbolem nejen fyzické
zdatnosti, ale i celkové všestrannosti (v antickém Řecku se
soutěžilo i přednesu básní), tak
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můžeme naši VZSST pova-žovat
za
malou
Olympiádu
v tvořivosti.
Protože není důležité vyhrát,
ale hlavně se zúčastnit, tak se
letos rozhodně přihlas i do
některé z kategorií, která je pro

tebe neobvyklá. Zkusíš si tak
něco nového a třeba v sobě najdeš skrytý talent, o kterém zatím nevíš ;) Jestli se bojíš do
něčeho nového pustit, tak ti
určitě rád pomůže kamarád(ka), který je v tom zdatný.
Stačí se jen zeptat. Můžete ně-co
vytvořit i společně.
Po vyhodnocení soutěže se
můžeš těšit na super ceny. Jaké? To se nech překvapit, nebo
pozorně poslouchej na vánoční
besídce, kde se dozvíš to i mnoho dalších věcí k letošnímu

olympijskému ročníku VZSST.
Výrobky i vše ostatní může být
na jakékoli téma, ale za olympijskou tématiku bude malé
bezvýznamné plus.
Heslo Olympiády je „rychleji,
výše, silněji“, heslem naší VZSST budiž „lépe, krásněji, originálněji“. Všem soutěžícím tedy
hodně zdaru a fantazie. Všich-ni
se budeme moc těšit, co nám
letos předvedete!
Vaši „rozhodčí“

Čtenářka Maki napsala:
Můžu přihlásit moji krásnou kníračku Gerdu jako výrobek
z ostatních materiálů? Mám nutkavé podezření, že by všechny
převálcovala!
Čtenář Konoy reaguje:
Bohužel nemůžeš, Maki. Ovšem můžete se přihlásit do
kategorie Skupinové vystoupení nebo Tanec.
Čtenářka Maki reaguje:
A sbírka přírodních materiálů by mi prošla?
Čtenář Tomm reaguje:
Rád bych do soutěže přihlásil moji sbírku počítačových
virů.
Čtenář Wabun napsal:
Váhám, zda přihlásit film, co jsme natočili. Bojím se, jak bude
vypadat vedle takových klasik, jako jsou Hvězdné války, Titanik
nebo Pán prstenů. Holt ČSFD bude asi muset překopat žebříčky.
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Čtenářka Týnka napsala:
Týjo.
Toto se líbí čtenářům Aya, Naira a dalším (3).
Čtenář Šewon napsal:
Co víc na to říct...
Čtenář Kudla reaguje:
Já bych věděl.
Čtenář Šewon reaguje:
No jo, ale tady se nemůže mluvit sprostě.
Čtenář Kudla reaguje:
Tak tím pádem na to taky nemám co říct.
Čtenář Inti napsal:
Tohle je vždy moje nejoblíbenější stránka časopisu. Vlastně si ani
nic jiného nečtu.
Čtenář Konoy reaguje:
Ale Inti, víš, že to tu je jen kvůli vyplnění prostoru?
Čtenář Inti reaguje:
To je sprostá lež! Takto může mluvit jen ten, kdo nevidí tu
hloubku sdělení.
Toto se líbí Redakci a dalším (1).
Čtenář Pešni napsal:
Příště vám na tuto stránku pošlu svého smajlíka sedícího na trůnu.
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Líheň
Aneb Jak se rodí článek. Zavítali jsme ke skautkám a chtěli jsme
po nich článek. Výsledky posuďte sami a ke každému článku
přiřaďte, kdo jej napsal:
Algi, Amazonka, Idiga, Linda, Tami, Týnka
Skautské pouzdro je in
Nevíte, jak si vyzdobit své
skautské pouzdro? Chcete, aby
bylo cool? Čtěte dál a dozvíte se
jak na to.
Vezměte svoje pouzdro a
nálepky, které byste na něm
chtěli mít. Na pouzdro si můžete
napsat nápisy jako skaut je
bezva nebo skaut je in. Můžete
si ho nechat podepsat od
kamarádek
ze
skautu
a
vedoucích. Až se vám pouzdro
bude zdát dokonalé, poznáte, že
se vám to povedlo. A teď máte
dokonalé pouzdro na schůzku a
jiné akce.
............
Kroj na zip? Aneb co na sebe
Co si vzít na skautskou akci,
abychom nevypadali blbě? A
abychom se v tom cítili dobře?
Kalhoty nebo sukni? Praktičtější jsou ke kroji kalhoty. Vypadají prostě ke kroji skvěle a
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jsou pohodlné a nevypadáte v
nich blbě.
A co zlepšováky jako kroj na
zip? Podle mě je to skvělý nápad. Je to totiž velice praktické.
Jako boty jsou nejlepší pohorky.
A v tomto oblečení budete
vypadat prostě skvěle!
............
Rušení schůzky manuální prací
Stur a jeho manuální práce!
Než došel, nemusely jsme si
zakrývat uši. Vzal si všechno
nářadí (šroubovák, kladivo a
největší hrozbu uší – vrtačku) a
začal tu dělat největší hluk, jaký
dokázal! Samozřejmě to, co
opravoval (skříňku), bylo vážně
potřeba opravit, takže si nikdo
příliš nestěžoval. Během 10–20
minut ji opravil, a tak naše uši
zachránil před zkázou. Tak a to
bylo pro dnes ode mě vše o
Sturovi a bolesti našich uší.

............
Skautbook
Facebook, to je stránka,
kterou navštěvují miliony lidí na
celém světě. Skautbook, to je
nástěnka
skautek,
kterou
navštěvuje si 15 lidí. Je to velmi
podobné: fotka, jméno a místo
chatu obálky.
Facebookový chat používají
všichni, většinou když dané
osobě nechtějí něco říct tzv.
„naživo“. A tak to je i s naším
skautbookem. Můj názor je, že
by ho mohli používat všichni:
skauti, skautky či vlčata a
světlušky, nebo aspoň ti, které
to nadchne. Navíc už nebudou
civět do počítače, jak to často
bývá…
............
Srub v prachu
Vymyslely jsme si téma
nepořádek ve srubu. Kvůli tomu,
že jsme měli ve srubu špínu a
prach, tak abychom to popsaly.
Když jsme to vymysle-ly, jeho
správce se na nás zlost-ně díval,
ale stejně jsme to tak nechaly.

10

Anketa: Co si myslíte o čistotě
ve srubu? Idiga: Je tu trošičku
víc prachu, jinak poho-da. Tami:
Mohlo by tu být čistě-ji, ale je to
„dobrý“.
............
Kroj a kapky krve
Co je to kroj? Kroj je věc,
kterou má každý skaut, skautka,
světluška nebo vlče. Každý kroj
je trochu rozdílný.
Když kroj dostaneme, musíme nejdřív přišít nášivky, což
je někdy docela obtížné: Kolik
krve se prolije za každou nášivku, záleží pouze na vaší šikovnosti. Podle nášivek se můžeme poznat: Třeba jestli jsme z
Brna nebo jiného města.
Ke kroji také patří turbánek,
šátek a píšťalka. Turbánky
bychom měli mít alespoň dva,
protože se velmi často stává, že
se turbánky ztrácí. O kroj
bychom se měli náležitě starat a
rozhodně
ho
nenechávat
zmačkaný na dně krosny.
............

Článek: Napiš si sám
Nelíbí se vám naše články? V rámci tohoto speciálního čísla
(podrobnosti na straně 5) se můžete zúčastnit exkluzivní soutěže,
jejíž součástí je sepsání vlastního článku.
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Hledání tváře střediska
Ano, vůdce jsme našli již dávno a jak vyšlo najevo v rubrice
Skandál (str. 4), ještě nějakou dobu ho hledat nebude třeba. Jeho
tvář je sice tváří střediska, ale v tomto případě myslíme trochu něco
jiného: dlouhou cestu k našemu střediskovému vizuálnímu stylu.
Co je to vizuální styl?
Jde o tajemnou magickou
formulaci starobylého národa
jménem grafikové. V nejkratším možném překladu do současné mluvy by to znělo asi takto:
„Vzhled a podoba všech věcí,
se kterými se prezentujeme jak
ostatním, tak sobě navzájem:
web, dopisy, maily, hlavičkové
papíry, časopis (!!!), plakáty,
letáky, bannery, výroční zprávy,
apod. (výčet je nekonečný).“
Součástí tohoto „vizuálního
stylu“ je spousta různých věcí:
barvy (jak bude všechno barevné?), písmo (kterými písmy bude psán text?), a logo (které je
neodmyslitelně spjato s naším
střediskem).
Jak vypadá písmo? Vidíte ho
přímo před sebou, okupuje celý
Náhodník, ale mimo něj také
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střediskové stránky a další proslulá místa.
S logem jste se určitě také
setkali, ale přesto vám představíme jeho černobílou i barevnou variantu. Nuže, pouďte
sami:

Barevnou
také!

verzi

přikládáme

Motto
Jako součást naší prezentace
středisková rada schválila motto, které budeme rovněž používat na všech výstupech střediskové činnosti:
„Pojď s námi růst“
Na jeho vzniku se podílelo
spousta lidí – nejen středisko-vá
rada, ale i rodiče, roveři, a další
členové.
Poslední z novinek, která nás
v blízké budoucnosti čeká, je
zbrusu nové střediskové tričko.
Jak bude vypadat, a jestli bude
růžové nebo křiklavě žluté, se
nechte překvapit.

Čtenář Tomm napsal:
Ty barvy jsou opravdu krásné!
Čtenářka Winky reaguje:
Kdyť je to jen černá!
Čtenář Tomm reaguje:
Copak se ti zdá #FFCC00 jako černá???
Toto se líbí čtenářům Šewon, Naška, Regi a dalším (5)
ze skupiny 11001001.
Čtenář Waun napsal:
Za takovéto logo by se nemuseli stydět ani Nike a Adidas! Asi si ho
vytisknu na plakát 2x2 metry a vyvěsím v pokojíčku.
Čtenář Pešni reaguje:
Nebuď troškař. Vysekáme si ho v trávníku před Strážnou.
Toto se nelíbí čtenářům Falco, Inti, Medvěd a dalším (2).
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Náhodou
…jste se dočetli až sem. Gratulujeme. A teď? Na co čekáte? Vemte
nůžky, pastelky, propisky, čokoládu, zamkněte se v pokojíčku,
řekněte mamče, že děláte domácí úkoly a pusťe se do tvorby!
Že jste byli moc rychlí, nůžky
jste vzali už před hodinou a
tento článek rozstříhali? Nevadí. Lepidlo mají v obchodě jistě

také. A nebojte se, že by se vám
něco nepovedlo. Za pokus to
stojí. A určitě to stihnete rychleji než my.

Čtenář Pešni napsal:
Čekejte, že můj výtvor vám pošlu skartovaný v krabičce od sirek!
Redakce reaguje:
Děkujeme bratru Pešnimu za podporu. Hlavně se na krabičku
nezapomeň podepsat.
Čtenářka Kitty napsala:
Kam zmizela rubrika Fanklub? Poslala jsem vám už 63 dopisů a
žádná reakce!
Toto se líbí čtenářům Beruška, Šikula, Akičita a dalším (148) ze
skupiny I <3 Náhodník
Toto se nelíbí Redakci a dalším (13) ze skupiny Nemáme rádi
spam.
Čtenář Sharpey napsal:
Chtěl bych reklamovat toto číslo. Táborové DVD na třetí straně
nefunguje, a to už jsem zkoušel hodně způsobů, jak tu stránku
počítače nacpat.
Čtenář Pešni reaguje:
Taky bych chtěl reklamovat, pořád jsem nepochopil svůj
horoskop z prvního čísla!
Toto se líbí čtenářům Kim, Ishi, Waliča a dalším (58) ze
skupiny Nechápeme horoskop z prvního čísla.
Čtenář Chicko napsal:
Chválím. Jdu stříhat.

14

Usměváčci: Nakresli si
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Akční hra s úkolem zapamatovat si přísloví.
Mezi výsledky: V noci poznáš
přítele. (V nouzi poznáš přítele.)
Stur na bratry Fasorovi: „Máte
jen jednu gemu?“
Raymond: „Tu gemu máme po
tetě. A tetu máme jenom jednu.“
Iris: „Přetýká hrnec. Šewone,
honem!!“
Šewon v klidu: „Honem? To
nevím, jestli jsem já ta správně
pověřená osoba…“
Maki o skautské oddílové výzvě
Ironman: „A když projdu kopřivami já, tak budu Ironwoman.“
Sačem: „Jo, jenže u nás to má
jiný význam než u tebe. My jsme
železní muži, ty jsi žehlící žena.“
Na výletě do Beskyd.
Regi: „Nebojte, dojdeme na
Lysou horu a potom už půjdeme pořád z kopce.“

Na puťáku vyleze Raymond ze
stanu: „Do háje, už vím, co jsem
si zapomněl. Přezůvky…“
Šewon o přespání v přístřešku a
nočním přepadu: „Byla mi zima,
musel jsem do čtyř do rána
pozorovat hvězdy, a pak jsem
mezi nimi uviděl můj spacák.“
Pražáci probíhají naším táborem.
Konoy: „Máte tu psa, tak si ho
vyzvedněte!“
Pražák: „Až poběžíme zpátky.“
Konoy (volá za Pražákem): „A
stavte se na večeři… bude
guláš!“
Na táboře, schyluje se k Tábornickému Mistrovství.
Wabun: „Minule jsem to propásl, byl jsem nemocný.“
Raymond: „Jo, už abych onemocněl!“
Konoy: „Kdo by chtěl jít v lednu
na brusle?“
Šota: „Na kolečkový??“

