
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.5       

              

 

Žhavé drby 

 Olda nepoznal rozdíl mezi 

vydáními, které zpracovávala 

Marta a které Ségra. 

 

Šokující novinky 

 Zulu dostala jedničku 

z němčiny, což je velice 

neobvyklý jev. 

 Buki obsadila ve své třídě třetí 

místo v první pomoci. 

 Vojtův plavecký tým obsadil na 

republice 1. místo 

 

Krátké zpravodajství 

 Kdo nám můžete přijít 4.7. 

pomoct s prací na nové Štičí 

klubovně, pište Renče. Čas 

bude upřesněn. Kdo přijet 

nemůže, ať nevěší hlavu, ono 

se snad něco najde. 

 15.-24.6. Tábor Spréva 

Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           červen 2016 

             7. oddíl Štiky HK 

http://stikyhk.skauting.cz/ 

 

Aha! 

 

V červnu Štiky hází  

do vody 

Spadla lžička do kafíčka:  

Vojtovi 11. narozeniny 

Čápovi 19. narozeniny 

Marta 

Pozor pozor! Rádio, Oldo, Lanýži, Jožine a Pájo 

Zbytek časopisu raději ani nečtěte. Jestli jste se 

rozhodli číst dál, tak pouze na vlastní nebezpečí. 

Pokud se vám něco nebude líbit, nechoďte si za 

mnou stěžovat. Byli jste varováni. 

Rádio, má velká múzo. Vděčím ti za hodně, 

protože bez tebe by náš speciál vyjít nemohl. To ty 

jsi mě inspiroval a poskytl nám jakožto redakci 

jeden z nejatraktivnějších námětů. Tvé oholené a 

samozřejmě „svalnaté“ nohy… Nebýt tebe ani by 

mě nenapadlo pozměnit jméno časopisu. Ještě 

jednou ti moc děkuju. 

Poděkování patří i sourozencům Třískovým, 

kteří jsou na lodi neocenitelní motoři. A 

vyznamenávají se svým vysokým skokem do výšky 

a sprintem, kterým by předehnali i geparda. 

Představíme vám ekonomicky výhodný způsob, 

kterým Olda myje nádobí. Lze ho využít i ve vaší 

kuchyni. Ušetříte jím až pětikilo měsíčně. 

Uvidíte i mrtvého muže, kterého máme u nás 

doma. Je sešitý ze zbytků z márnice. Víte, o koho 

se jedná. O Frankensteina. 

Dozvíte se, kde jsem byla, když jsem zrovna 

nebyla mobilní. Nevěnovala jsem čas svým 

redakčním povinnostem. Měla jsem hlavu 

v růžových oblacích. Cítila jsem ve svém srdci cit. 

Byla jsem… 

A jedna z dalších záhad je naše krásná Pája! 

Kdo by mohl očarovat takovou krasavici? 

Musíte však zavítat i do naší věštírny. Astrologie 

se stala naším oborem. Moje sestra Mája s moji 

matkou vás seznámí s tím, podle čeho byste se 

měli řídit a co vás čeká (v Záblesku). 

Marta 

šéfredaktorka (marticka.lev@gmail.com) 

 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjS4rn-pcHNAhWBWRQKHXuJAPYQjRwIBw&url=http://www.zuriel.cz/reflexni-samolepky-nazehlovacky-30280?s%3Dpz&bvm=bv.125596728,d.d24&psig=AFQjCNGJTk8Dxktx-AMmsV5PpCfh4vbuUw&ust=1466878258802304
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk_(noviny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk_(noviny)


 

 

Rádio vysílá vlny depilační epidemie. 

Naléhavě vyzývám všechny Štiky k ochraně své 

srsti či šupin. 

Rádio si holí nohy! 

No to byste nevěřili, co se u nás Štik děje. Jdu 

takhle na schůzku, a přede mnou v klubovně 

stojí Rádio. Dívám se do země, začínám zvedat 

oči a najednou se zarazím. Rádio má oholené 

nohy! Když jsem to viděla poprvé, zvládla jsem 

to bez komentáře, přestože to byl fakt šok, ale 

potom u vyndávání kánoí mi to opravdu nedalo 

a musela jsem se Ségry zeptat: 

Marta: Hele, Ségra, odkdy si Rádio holí nohy?  

Ségra: No, víš oni ti cyklisti to tak dělají, ale je 

to divný pocit, když má můj bratr oholenější 

nohy než já. 

Marta: Klid Ségra. Mája má taky víc oholený 

nohy než já. Holím si totiž jenom lýtka. 

Ségra: Já si teda holím celé nohy. 

Marta: Tak to je Rádio nemá oholené víc než ty. 

Ségra: To jo, ale když jsem se koupala, tak 

nechtěla odtékat voda a co v odtoku nevidím-

srst. 

Marta: Fakt takhle líná? I můj pes teda líná míň. 

Ségra: Ne, on se holí, prej aby mu pořádně 

vynikly svaly na nohou. 

Marta: Svaly? On nějaký má? Tak to mu to 

holení moc nepomáhá. A jak si takovej chlap 

vlastně holí nohy?  

Ségra: Gilette hladké oholení. 

Marta: Coo? 

Ségra: No přece ta značka. Holicí pěnu a vodu 

má taky od nich. 

Marta: To jsem nevěděla, že chlapi jsou takový 

tintítka. Já si vystačím s mýdlem, dubovými 

kapkami (dezinfekce) a krémem. 

Ségra: No, a to bys nevěřila, že je ještě větší 

tintítko, než se zdá. Holí si je totiž, aby když se 

odře, nebo si udělá nějaké jiné bebí, mu tam 

nezarostla jeho srst. 

Marta: Tak to teda vyřešil velmi chytře. Co 

kdyby si začaly holit nohy všechny Štiky. Měli 

bychom menší odpor vzduchu a vyhráli bychom 

všechny závody a nezarůstaly by nám 

odřeninky. 

Ségra: Srst nesrst my stejně všechny závody 

vyhrajeme!!! 

Ségra, Marta

 

 

 

 

Je to divný pocit, když 

má můj bratr oholenější 

nohy než já. 

 

 

Je krásně vidět, jak 

mám vypracované 

nohy. To přes ty 

chlupy nikdo nevidí. 



 

 

Co si o Rádiově prohlášení myslí dívčí 

osazenstvo oddílu? 

Názory dívčího osazenstva 

oddílu na Rádiovy 

„vypracované“ svaly na nohou 

Myslíte, že má Rádio vypracované svaly? A 

že je to lépe vidět, když má oholené nohy? 

1) Myslím, že svaly má, protože je to 

cyklista, ale je úplně normální, že má 

chlap chlupaté nohy, takže je ta práce 

s tím úplně zbytečná. 

2) Jestli je záměr opravdu takový, jak 

Rádio říká, tak myslím, že se mu 

nedaří. Přitahuje na sebe pozornost 

spíš v negativním slova smyslu, 

jelikož na to lidé nejsou zvyklí. 

Rádiovy svaly komentovat nebudu. 

Ale škoda, myslela jsem si, že je to 

kvůli aerodynamice. 

3) Kdyby Rádio nepromrhal čas holením 

a věnoval ho cvičení, měl by své svaly 

mnohem větší než má (ne že by se 

mně líbily velké svaly). 

4) ??? 

5) Mužský pohled na věc: Myslím, že 

Rádio svaly má. 

Marta 

 

 

 

 

 

 

 

Chudák Rádio bude mít depilační problémy, 

aniž by věděl, v čem spočívá naše vyhrávání 

závodů. Ráda se s vámi o naše tajemství 

podělím, protože mám prořízlou pusu a nerada 

v sobě něco dusím. Spočívá to v tom, že… 

Lanýž s Jožinem prdí tak, až 

z toho nadskakuje celá pramice! 

Sourozenci Třískovi jsou v posádce 

neocenitelní. Nejenže díky jejich eko pohonu 

jede loď až desetkrát rychleji, ale oba umí 

vyskočit až deset metrů do výšky a běžet 

rychlostí 400 km/h, (wow běží rychleji než 

gepardi) čímž vyvinou rychlost závodní formule. 

Jedí totiž čočku a jiné luštěniny. Zkuste to 

taky a stanete se skokany, běžci a výkonnými 

ekomotory jako jsou oni. Není žádná výhra 

chodit po nich na latrínu, ale jejich posádky jsou 

rády, že je mají. Nevěříte??? Přesvědčte se na 

vlastní oči a věnujte pozornost těmto fotkám, 

které jsem použila jako dostatečné důkazy 

(vůbec se nejedná o fotomontáž). Oficiálně 

prohlašuji, že sourozenci Třískovi Jsou 

Bleskoprdi. 

Marta  

 

      



 

 

Už vám někdy plavali potapěči v čaji? 

Olda si vymývá ešus čajem 

Víte, že Olda praktikuje vymývání ešusu 

čajem, a že tento nezvyklý způsob začíná 

používat čím dál tím více Štik? 

     Olda se nám svěřil s tím, že čajem se 

nejlépe vyplachují nepřipálené ešusy. Rád se 

kouká na mastná oka plavoucí v ešusu, který 

zrovna vyplachuje, a to je jeden z důvodů, proč 

zastává tento netradiční způsob mytí nádobí. 

Čajem vymývá vše, dokonce, no to se podržte, 

i betonovou hubolepku. Myslíte si, že je pak 

ešus opravdu čistý? Já ne! Představte si babky 

z hygieny, ty by to odsoudili na plné čáře, ale 

podle Oldy jen proto, že nemají dostatečné 

zkušenosti. Říká, že ešus je pak většinou tak 

dokonale umytý, že už ani doma nemusíte 

používat jar s houbičkou. A 

taky ho nepoužívá!!! 

Čistit ešus jde 

každým čajem, 

černým, 

zeleným i 

ovocným.  

      

 

 

 

 

Některé Štiky z tohoto postupu zprvu málem 

omdlévaly, ale postupem času se tento nešvar 

začíná rozrůstat, a dnešní spotřeba štičího jaru 

je zcela nulová. Dojde snad k ekologickému 

šílenství? Kdo s tím ještě nezačal, prý nechápe 

výhodnost tohoto principu. Z toho vyplývá, že 

jen ty nejzkušenější Štiky využívají čaj právě k 

těmto účelům. 

     Jak se to vlastně dělá? Sníte to, co máte 

v ešusu. Pokud máte stejně jako Olda problém 

s dojedením zbytků, nic se neděje. Kusy 

potravy tvoří v ešusu plném čaje potapěče. 

Podle Oldy je na ně přímo božský pohled, a 

opravdu rád se kochá takovou nádherou. Potom 

se toho božského pohledu ovšem musí vzdát, 

aby obsah ešusu vypil. Celá procedura se 

opakuje ještě jednou pro dokonalé vypláchnutí. 

 
 
 Legenda ožila! Frankenstain se vrátil!  

Levínští mají doma 
Frankensteina! 

 
Při nedávné autonehodě zahynul otec a 

živitel rodiny Marian Levínský. Jeho rodina pro 

něj velice truchlila a děti plakaly, že chtějí svého 

tatínka zpátky. Naskytla se jedna příležitost, 

oživit ho a sešité tělo ještě doplnit zbytky 

z márnice, aby byl zcela kompletní. 

 Přesto, že podobný pokus dosud nikdy 

neproběhl, se nápad zdál zcela reálný. A přes 

připomínky četných pochybovačů se skutečně 

podařil.  Subjekt hyzdí stehy na tváři, které všem  

 

 

připomínají, kým je. Mrtvým mužem. 

Zabijáckým pohledem odrovná i lecjakou silnou 

ženu a mrtvolný pach 

nepřebije ani ten 

nejsyntetičtější parfém. 

Na jeho návrat k rodině si 

obě dvě strany musí ještě 

zvyknout. Frankenstein je 

proto na nemocenské a 

v současné době venčí psa 

a vodí syna do školky. 

Vyvarujte se rodiny 

Levínských, v noci u nich straší, mrtvý muž 

obchází dětské postýlky.  

Marta 

                                         

 

Hrneček čaje s potapěčem. Ségra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankenstein
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankenstein
http://hobbyrecepty.cz/vychutnejte-si-svuj-salek-caje/
http://hobbyrecepty.cz/vychutnejte-si-svuj-salek-caje/
http://shop.divepoint.cz/snorchly/729-snorchl-aqualung-zephyr-22038-8022200180704.html
http://shop.divepoint.cz/snorchly/729-snorchl-aqualung-zephyr-22038-8022200180704.html


 

 

Krásná, inteligentní, přitažlivá víla. 

Pája, platonická láska Štik 

Ach, ta Pája. Jaký jinoch se do ní ještě 

nezamiloval? Přitahuje muže všech věkových 

kategorií. Milujete Páju stejně jako třeba: Rádio, 

Troll, Sekyrka a Čáp? Nevěšte hlavu. Čas 

všechny rány zahojí a Pája je jenom jedna. 

Aktuálně je vášnivě zamilovaná do jiného. Koho 

tedy Pája v současnosti miluje? No přece 

Kryštofa, se kterým chodí od svých patnácti let. 

Jejich něžná gesta, kterými se vzájemně 

obohacují, dokážou uvést člověka do rozpaků. 

Už jste někdy viděli Páju, jak kouká do prázdna 

a v jejích očí se zračí mimóza. Je zasněná. 

Přemýšleli jste někdy na co krásná Pája myslí? 

Já ano. Zkuste to také. Kryštof ji provází v každé 

myšlence jejich společných okamžiků. 

Není to však jediný románek, jaký Pája kdy 

zažila. Na všeobecnou známost přišli již čtyři 

milostné dopisy, které obdržela od dvou 

chlapců. Čápa a Šapy, se kterým na Námořce 

spala v jednom stanu! Šapovi je 32 let a 

zamiloval se do Páji. Po skončení akademie ji 

poslal dopis se spoustou hrubek a intimností. 

Po ignorování prvního dopisu jí přišel dopis 

druhý, který si už raději ani nečetla. 

Čáp Páju obdarovával něžnými úsměvy, 

gesty a zacházením. Po svém předčasném 

odjezdu z tábora jí zanechal vzkaz a napsal, že 

ji miluje! Pája ale měla svého Kryštofa a Čápa 

příliš atraktivním neshledala. Druhý dopis, který 

jí od něho přišel, použila na podpal do kamen, 

protože Pája miluje Kryštofa a na nikoho jiného 

není ani zvědavá. 

Marta 

 

 

Letní románek… Pod rozpáleným řeckým 

sluncem… A hvězdnou oblohou… 

Šéfredaktorka na dovolené 

Na tohle téma bylo napsáno tolik knih, že se 

to snad ani nedá spočítat. Mladá pohledná 

dívka potká na dovolené ztepilého jinocha, 

prožijí spolu krásný týden a potom se musí na 

celý život rozloučit. Ve skutečnosti se moc 

takových příběhů neodehraje, ale Martě se 

jeden takový skutečně stal! Začalo to asi 

takhle… 

Jednou večer se se svými kamarádkami 

vydala na diskotéku, parádně si to tam užívaly, 

jen na ty ploužáky si musely sedat. Tentokrát je 

ale o tanec přišli žádat dva ulízaní princové. 

Jeden vyšel kurážně vpřed a ptal se, jestli si 

s ním někdo zatančí. Marta s hlavou v oblacích 

si ani nevšimla, že někdo přišel. Její kamarádky 

ji ale strčily a ona padla přímo do náruče 

stydlivějšího pihatého prince. 

 

 

 

 

 

Protančili spolu celý večer, přesto, že jeden 

druhého předtím nikdy neviděli. Marta později 

prohlásila, že jí vůbec nenapadlo, že by se 

k němu možná neměla tak 

tisknout, když ho vůbec 

neznala. Jako by se ocitli 

v růžové mlze, kde je 

všechno možné. A pak, 

jako kdyby přešli do 

bouřkových mraků, když se 

museli odloučit. Každý 

odletěli do svého koutku 

republiky a už se nikdy více 

nespatřili. 

Mája 



 

 

Rozhlédněte se a otevřete oči. Řiďte se 

radami věštkyně a vydejte se svou cestou do 

ráje. 

Ve znamení oceánu 

Poseidon (21. 1. - 20. 2.) – Štiky ve znamení 

Poseidona sklidí plody svého 

celoročního úsilí, nicméně to 

neznamená, že prázdniny pro ně 

budou pouhým časem 

povalování se na pláži. 

 Rada věštkyně: Využijte 

každé volné chvíle k pasivnímu odpočinku. 

Lososi  (21.2.- 20.3.) – Zrozenci v souhvězdí 

Lososi nesmí spoléhat na 

to, že mají vše perfektně 

připraveno. Fortuna je 

nevyzpytatelná a ryby kolem 

nich se hemžící mohou nepředloženě ovlivnit 

jejich tažení řekou.  

 Rada věštkyně: Buďte vždy připraveni 

flexibilně reagovat na změny, které mohou 

zcela narušit vaše plány. Vezměte si náhradní 

ponožky. 

Mořské ovce (21.3. -20.4.) – Štiky ve 

znamení Mořské ovce 

čeká změna 

společenské pozice, 

nebojte se vzrůstající 

odpovědnosti. Ti, 

kteří se nedočkají 

žádného ocenění, ať nepropadají panice a 

pracují stále stejně dobře pro blaho všech 

vodních tvorů. 

 Rada věštkyně: Každý nechť je v pravý 

čas na svém místě. 

Korouni (21.4. – 20.5.) – Zrozenci 

v souhvězdí 

Korouna budou 

klidně plout ve 

vodách letních 

řek a moří, a 

přestože  na ně 

bude číhat mnoho nástrah, ze všeho se snadno 

dostanou. 

 Rada věštkyně: Nepropadejte panice, ať 

se kolem vás děje cokoli. Spoléhejte na svou 

intuici. 

Klauni (21.5. – 20. 6.) – Štiky ve znamení 

Klauna budou postaveny před 

osudové rozhodnutí, být či 

nebýt, to je otázka. 

   

Rada věštkyně: Ať se vydáte jakoukoli 

cestou, vždy je to cesta pravá. Nezapomeňte si 

užívat volnosti letních dnů. 

Krevety  (21.6. – 20.7.) – Štiky ve znamení 

Krevet budou mít 

zavařené ruce i mozky, 

nové zkušenosti pro ně  

budou výzvami 

překonání sama sebe 

bez opory stařešiny. 

  Rada věštkyně: Nezapomeňte na 

Koňskou mast a opalovací krém. 

Lvouni (21.7. – 20.8.) –Zrozenci Lvouna by 

se měli před dlouhými cestami 

důkladně posílit. Podceňování 

psychické a fyzické přípravy by  

mohlo vést k celkovému kolapsu.  

  Rada věštkyně: Jezte čerstvé 

ovoce, zeleninu, mandle a ořechy (pozor na 

alergeny). 

Sirény (21.8.-20.9) –  Zrozenci v souhvězdí 

Sirény by měli být opatrní, aby 

nepropadli své roztržitosti, před 

každou výpravou by měli pečlivě 

zkontrolovat obsah svého lodního 

pytle. 

  

 

Rada věštkyně:  Máte zavírací 

nůž, sirky a baterku? Opravdu? 

Podívejte se ještě jednou! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Losos
http://goozoo.cz/morska-ovce-zivi-se-morskou-rasou-a-provadi-fotosyntezu/
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/1986/vyhubili-jsme-je-jen-tak-z-nudy.html
http://www.fish-species.org.uk/clown-fish/08-pink-skunk-clownfish.htm
http://tapety.superhry.cz/fauna/morsti-zivocichove/zivajici-lvoun/
https://pl.pinterest.com/explore/ma%C5%82a-syrenka-938555086563/
http://etc.usf.edu/clipart/1500/1567/neptune_1.htm


 

 

Vodoměrky (21.9. – 20. 10.) – Štiky ve 

znamení Vodoměrky jsou 

připraveny navazovat nová 

přátelství. Někdy mají 

tendence vniknout ke 

kamarádovi/kamarádce až 

příliš blízko. 

 Rada věštkyně: Méně bývá někdy více. 

 

Trnuchy (21.10. – 20.11.) – Trnuchy, 

neobracejte svoji 

špičatost proti 

druhým, ani proti 

sobě. Nechte vše 

plynout a důvěřujte 

moři, že vás nese tím 

správným směrem. 

 Rada věštkyně: Nezapomeňte mít na 

cestách v kapse KPZku a něco na posilněnou. 

 

Mečouni (21. 11. – 20. 12.) – Mečouni jsou 

dobrými parťáky do 

nepohody a ostatním vždy 

ochotně poskytnou oporu. 

Bývají vítanými společníky. 

  Rada věštkyně: Myslete i na své pohodlí 

a nerozdejte vše, co máte. 

 

Mořský koník (21. 12. – 20. 1.) – Pokud 

zastáváte vyšší pozici, 

můžete čelit drobným 

vzpourám ze strany 

zrozenců Mořského 

koníka i dalších vodních 

živočichů. Vaše autorita 

bude v ohrožení. Mořští 

koníci s nižším 

společenským postavením se budou snažit 

zaujmout místo šéfa. 

 Rada věštkyně: Hlídejte si záda a 

hledejte střední cestu. 

 

 

 

Rozjímání věštců 

Věštkyně: Margareta Löwi 

(marketa.lev@gmail.com) Pokud si 

budete chtít nechat vyvěštit, můžete jí 

napsat. 

Asistentka a pisatelka: Mája 

Grafická úprava: Marta 

 

Vyslovení věštby 

http://petrik.bigbloger.lidovky.cz/c/107273/Zakriveni-povrchu-je-klicem-k-tajemstvi-cistoty-lotosovych-kvetu.html
http://www.kpopworld.xyz/blue-spotted-stingray
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji9NbQwMXNAhUEXBQKHS3wAL4QjRwIBw&url=http://senegalie.wifeo.com/vacances-location-senegal.php&bvm=bv.125596728,d.d24&psig=AFQjCNGDJXN7nurnPP-ue3pFyjyDweLxFA&ust=1467024051015236


 

 

Tady bych utnula náš časopis plný drbů a jiných 

šokujících novinek a zabrousila bych do zákulisí 

Záběru nikoliv Záblesku. Se Zábleskem se ale 

určitě neloučíme navždy a jednou určitě vyjde 

znovu. 

Marta 

Jak vlastně takový časopis vzniká? Kolik času 

tomu musí redakce věnovat? Baví je to? S tím 

vás teď seznámí Ségra, která mnou byla 

pověřena k celkovému zpracování minulého 

Záběru. 

Ze zákulisí minulého vydání 

Záběru 

     Jak už asi víte, předchozí díl našeho 

časopisu jsem měla tu čest graficky 

zpracovávat a vlastně celý dávat dohromady já 

(Ségra). Také už nejspíše tušíte, že to bylo kvůli 

tomu, že Marta, která časopis zpracovává 

obvykle, trávila čas na ozdravném pobytu. 

  Vše to začalo Martiným telefonátem, ve 

kterém mi sdělila všechny důležité informace, 

ohledně zpracovávání Záběru. Jen tak pro 

představu, hovor trval skoro tři čtvrtě hodiny, a 

to nebylo zdaleka všechno, obdržela jsem totiž 

ještě email, ve kterém bylo vše popsáno jako 

pro malé dítě, ale aspoň se v tom dalo vyznat. 

 Prosím vás o to, abyste si uvědomili, že 

zpracovávání časopisu a vlastně ani psaní do 

něj se nedělá jen tak frk, frk a je hotovo, to 

rozhodně ne. Při konečné úpravě, kdy se musí 

dát všechny články k sobě, jsem ztratila vlastně 

celý den. Musím říct, že jsem se s tím poprala 

celkem dobře, ale byla to dřina, nemálokrát 

jsem si i zanadávala a kdyby ve Wordu 

neexistovalo tlačítko „krok zpět“, tak bych asi 

časopis nedodělala včas a psychicky bych se 

zhroutila. 

     Doufám, že jste si z tohoto článku odnesli, 

že vytváření časopisu, ať už psaní článků, nebo 

dělání finální verze, není opravdu žádný med a 

stojí nás to mnoho sil. Děláme to ale zároveň 

pro radost a hlavně k pobavení, zaujmutí a 

obohacení vědomostí vás všech. 

Ségra



 

 

 


