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Pejsek štěká...
Haf! Vítám vás v novém 

roce. Právě začali již 27. 
ročník Pejska. Haf.

Tábor je za námi. Máme 
hromadu fotek a zážitků. 

Pokud někdo potřebujete 
ešus, řekněte si a dosta-
nete.

Májka i Jenda s námi zů-
stanou a budou pro nás 
vymýšlet hry a vůbec dě-
lat instruktory. Tak na ně 
buďte hodní.

Haf!!!!

Letos máme několik no-
vých rubrik, prolistujte 
mě celého!!!

Haf!!!!

Dále najdete loňské celo-
roční bodování. Letos mů-
žete získat body za:

přítomnost na 1. 
schůzce/výpravě

včasný příchod2. 
povinné věci3. 
hry na schůzce4. 
kronika, lístečky, 5. 

cancák
úklid6. 
hry v pejskovi7. 
příspěvky do pejska8. 

bojoWnicI Ja DrEba ZenEc~eoa SerWeoeEk Spojioa 

Nesa SilI JEdE% kmE% CI FosemEla WEsnica NEmzoza 

Dolik JekO CEla F~orda JEzdcO WyjEdma SpolO 

kezdI MEjma Ze~nooeI MEc Wsoeric SleWa pokooa 

Soo~lesioea Nepisoea Znek SWE~O kmEna Mosima 

ZWolioa C~ena Slozoea FodO proc ZroWna We_
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Co budeme dělat?
6. 9. Oddílovka (16:00 - 19:00)
13. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
16. -18. 9. brigáda na Sázavce (pro velké)
20. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
27. 9. Oddílovka (16:30 - 19:00)
30. 9. - 2. 10. výprava na Vraní

a dále

4. 10. Oddílovka (16:30 - 19:00)
dále nejspíše začnou družinovky

výpravy

15.  10. výprava na 50km
15.  10. výprava pro menší
26. - 30. 10.  Podzimky na jihu
12. 11.  výprava
25. - 27. 11. Listopadová výprava k Elišce
16. - 18. 12. Vánoční výprava
20. 12. Vánoční schůzka

Zaneste již teď do kalendáře, ať s námi můžete 
být na každé výpravě.
Výpravy do konce roku se objeví v dalším Pejsku.
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Záchrana Börte
(tábor 2011)

Nejprve jsme poznali všechny členy své-
ho kmene. Najmany, Tübegeny, Önggúty 
či Kerejty. Každý kmen si našel svého ša-
mana a společně se odebrali na obřadní 
místo i s princeznou Börte. Ta zde začala 
pronášet řeč o budoucnosti Mongolska. 
Ale co se nestalo! Rázem se zde objevi-
li Merkiti a zmizeli pryč i s princeznou! 
Dělali jsme, co jsme mohli, ale už bylo 
pozdě. Princezna byla fuč. Co jsme měli 
dělat? Vydali jsme se tedy zpět do tábora. 
Ráno je přeci moudřejší večera.

Zjistili jsme, že Merkité ovládají velkou 
část uzemí celého Mongolska a princez-
nu ukrývají v samotném středu. Nezbý-
valo nám tedy nic jiného, než se pustit 
do dobývání. Postupně jsme poznávali 
další a další kulturní zvláštnosti a zvyk-
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losti. Mongolskými bohy jsme si ozdobili 
jídelnu a postavili jim mohyly, dobytek 
sehnali zpět do ohrady, rozluštili mon-
golské písmo, zabili žlutého červa a po-
řádně se oblékli do tuhé zimy.

Nakonec se nám povedlo Merkity za-
tlačit úplně! Když navíc ještě přišel ob-
chodník, který nám prozradil, kde viděl 
princeznu během svého putování, na nic 
jsme nečekali a vyrazili po jejích stopách. 
Hon to byl vskutku vyrovnaný, avšak Ke-
rejti ji nakonec objevili první. Princezna 
z nás měla velikou radost a odměnila nás 
prosbou o Boží požehnání. Bozi ji vy-
slechli a na našich amuletech se do rána 
objevil mongolský znak. 

Ale ještě nebylo zdaleka vyhráno! Jak jsme se do-
zvěděli, ke sjednocení Mongolska a získání totální 
nadvlády je potřeba meč. A ne jen tak ledajaký... A 
aby to bylo ještě těžší, už léta o něm nikdo neslyšel. 
K získání jeho polohy bylo potřeba pohlédnout na 
hvězdnou oblohu ze všech koutů této země. A i to 
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se nakonec všem podařilo. Na této strastiplné pouti 
jsme se navíc naučili péci mongolské taštičky, vařit 
jejich čaj, udržovat oheň za pochodu, vyrábět štíty 
a bránit se s nimi a donášet poštu mezi vesnicemi. 
Když jsme však dozvěděli, kde se meč nachází, nikdo 
na nic nečekal! Závod o meč nabíral rychlé obrátky. A 
bylo to opravdu docela těsné. Nejrychlejší ovšem byli 
Tübegenové a ti také nakonec celé Mongolsko sjed-
notili a ovládli. Bylo to velice napínavé a vyrovnané, 
ale zvítězit může jen jeden. Bajartaj!!!

Celoroční bodování
Pomeranč 3071. 
Májka 2932. 
Sára 2713. 
Jenda 2524. 
Kuba V. 2515. 
Vosa 2476. 
Mikulda 2437. 
Štěpán 2308. 
Simča 2209. 

Bahňák 20110. 
Eliška 19211. 
Skříťa 18912. 
Tea 18813. 

Majda 18514. 
Honzík 17315. 
Esterka 16116. 
Samara 15417. 
Kubík Ne. 15218. 
Týna 14119. 
Terka P. 13320. 
Terka Š. 12721. 
Vašík 11922. 
Matyáš 8823. 
Jonatán 7124. 
Ivana 2925. 
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Hádanky
pro nejmenší

Váš úkol bude jednoduchý. Máte jen 
zjistit, jakým směrem autobus jede. Je to 
jednodušší, než se zdá.

pro střední

V knihovně stojí těsně u sebe tři knihy. Tloušťka 
každé knihy i s oběma deskami je 3 cm. Dostal se tam 
knihomol (červotoč orientovaný na knihy :-]) a začne 
se svou prací na vnější straně přední desky prvého 
svazku stojícího vlevo. Prokousává se napříč deska-
mi i stránkami a skončí svou pouť na zadní desce po-
slední knihy vpravo. Jak dlouhá byla jeho cesta?

Rada: odpověď není 9 cm.
Řešte, řešte a s odpovědí přijďte k Jendovi. Odmě-

nou je malé a lehko smazatelné plus.
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hádanky pro největší

V jednom domě žili spolu otec, matka, syn a dce-
ra. Jednou v noci jeden z těchto čtyř obyvatel domu 
zavraždil jeho jiného obyvatele. Další člen této poda-
řené rodinky mu při tom pomáhal. Jiný člen byl „jen“ 
svědkem vraždy.

O celé události víme jen toto:
1. Svědek a pomocník vraha nejsou stejného pohlaví.
2. Nejstarší obyvatel domu a svědek vraždy nejsou 

 stejného pohlaví.
3. Nejmladší obyvatel domu a oběť nebyli stejného 

 pohlaví.
4. Pomocník vraha bol starší než oběť.
5. Otec je (popřípadě byl) nejstarším členem rodiny.

6. Vrahem není nejmladší člen rodiny.

Poznámky a upřesnění:
Vrah nespáchal sebevraždu.
Matka a otec jsou biologičtí rodiče dcery a syna.

Určete, jaký člen rodiny zastával jakou roli. Kdo úlo-
hu vyřeší, má u mě jedno bezvýznamné a velmi lehko 
smazatelné plus :-). 

Jenda
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Stromovous vypráví
Dub

Dub neboli Quercus je v našich smíšených lesích 
velmi rozšířený listnatý strom. Snadno ho poznáte 
podle mohutné koruny, laločnatých listů a plodů ža-
ludů — malých oříšků s čepičkou — kterých může na 
jednom stromě za rok vyrůst až 50 000. Duby jsou 
pomalu rostoucí stromy s tvrdým dřevem, dorůstají 
výšek až 40 m a mohou se dožít i 2 000 let. Můžeme 
tedy mezi památnými stromy najít duby z dob kníže-
te Václava, ale i mnohem starší.

Nejčastěji u nás potkáme 
tyto druhy: dub letní, dub 
zimní a dub červený. Snad-
no poznáte právě dub čer-
vený, protože jeho listy 
mají na konci svých lalo-
ků úzké špičky a na pod-
zim se celé barví do ruda. 
Náročné je ale naučit se 
rozeznávat dub letní (kře-
melák) a zimní (drnák). 
Můžete totiž najít i jejich 
křížence a u těch budou 
zmateni i zkušení botani-
ci. Zkusím vám ale přesto 
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prozradit pár znaků, které 
by vám mohly pomoci je 
rozeznat. Listy dubu letní-
ho mají mezi laloky hlubší 
mezery, které sahají až do 
poloviny laloku, kdežto 
dub zimní má laloky malé 
a hlavně u okraje listu. List 
křemeláka se také hodně 
vlní a kroutí, ale list dr-
náka bývá celkem rovný. 
Nakonec u řapíku letňáka 
začínají růst lalůčky již ši-
roce ve směru k větvi, jen-

že u zimáka se úzce odvíjí ve směru ke špičce listu. 
Povězte, kdo je teď rozezná na obrázku?

Dřevo dubů je velmi tvrdé a proto je vhodné na 
věci, které mají vydržet. Používá se na výrobu ná-
bytku, trámů i podlah. Charakteristickou příchuť 
získává Skotská whisky, která zraje sudech z dubu. 
Do 19. století se z něj vyráběly dokonce válečné 
lodě. Do stejné doby sloužily duby také k výrobě fi-
alovo černého duběnkového inkoustu. Kolem červ-
na totiž nalétají samičky žlabatky dubové na listy 
dubů a nakladou vajíčka. Z nich se vylíhnou larvičky, 
které žijí v malé asi 2 cm v průměru velké načerve-
nalé kuličce, které se říká duběnka a která zůstává 
až do opadání připevněná na spodní straně listů. 
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Duběnky se sbíra-
ly pro tanin, což je 
důležitá ingredi-
ence právě duběn-
kového inkoustu.

Kůra mladých 
stromků sebraná 
v březnu až dub-
nu se považuje za 
léčivou. Zvolna ji 
vařte aspoň 15 mi-
nut a použijte ji na 
nejrůznější kožní 

onemocnění a ekzémy, proti pocení nohou či na he-
moroidy. Je vhodná i pro přípravu koupelí. V malém 
množství se vnitřně užívala při průjmech a žaludeč-
ních obtížích.

Díky svému dřevu a dlouhověkosti je dub symbolem 
síly. Je to národní strom zemí jako je Německo, Velká 
Británie, Estonsko, Irsko... Dubové háje byly posvát-
nými místy Keltů. Podle keltského stromokruhu jsou 
lidé narození ve znamení dubu na první jarní den 21. 
března radostní, silní, vytrvalí a optimističtí. Jihoslo-
vané konali pod stromy církevní obřady a přinášeli 
k nim zvířecí oběti — např. voly a berany. V dobách 
největší slávy byl dub zasvěcován hromovládcům 
jako slovanský Perun, severský Thór či řecký Zeus. 
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Na závěr povím vám starořeckou legendu o chudých 
starých manželích z Frygie, o Filemónu a Baukis.

Pověst praví že k nim jednoho dne zavítal v přestroje-
ní Zeus. Přivítali jej ve svém domě a jali se svému hostu, 
jehož doprovázel Hermés, připravovat nejlepší jídlo, 
jaké si mohli dovolit, a již se chystali zabít svou jedinou 
husu, když v tom Zeus zasáhl. Byl dojat jejich vlídností 
a opravdovou zbožností, a o to více, že mezi ostatními 
obyvateli v kraji nenalezl nic než krutost a zvyk zahr-
novat bohy výčitkami a opovržením. Aby jejich chová-
ní potrestal, rozhodl se seslat na zemi ničivou potopu, 
avšak stařičké dobré manžele Filemóna a Baukidu 
před ní zachránil a nevídaným způsobem je odměnil. 
Vyslyšel jejich modlitbu, aby zemřeli současně. Když je 
po mnoha letech přemohla smrt, proměnili se ve dva 
stromy, dub a lípu, které tam pak bok po boku rostly.

V tomto mýtu je zajímavé právě pojetí přeměny 
partnerů — muž a žena = dub a lípa. Staří Italikové 
pojímali ve svém mýtu nebo v celé mytologii dub jako 
mužský prvek a 
lípu jako prvek 
ženský. I ta hrála 
v evropské myto-
logii významnou 
roli. O té vám ale 
povím zase někdy 
příště...
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Jak se točí film
Skoro každý den jde do kin nějaký nový zaručený 

filmový trhák, ale většina z nich zapadne v prachu 
zapomnění. Jen málokteré dílo by si člověk po roce 
znovu pustil a s nadšením sledoval až do konce.

Na první pohled se zdá, že vlastně stačí jen vymys-
let příběh a pak ho natočit. Jenže natočit dobrý film 
je věda. Však se také učí na školách a jsou specializo-
vané studijní obory.

Můžete si vybrat, zda budete tím, kdo film vymýš-
lí  a řídí (producent, scénárista, režisér), připravuje 
(obsazovač rolí, hledač scén), hraje (herec, kaskadér, 
komparzista), technicky zajišťuje (maskér, výtvarník, 
filmař) či dokončuje (střihač). A to jsme vyjmenovali 
jen zlomek, zapomněli jsme na osvětlovače, kostymé-
ra, hudebního skladatele a celý orchestr, rekvizitáře a 
nosiče beden a mnoho dalších.

Důležitá je i role klapky :-) a spousty asistentů a 
asistentek.

Každý se jistě hodí na něco jiného. Někdo umí na-
psat příběh, jiný bez problémů zahraje i svou smrt. 
Další ušije kostým či namaluje kulisy, kdosi umí držet 
kameru a někdo zvládne hromadu záběrů sestříhat a 
dát vlastně film do kopy.

Rozhodně se však musí začít chutí a nápadem...
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povídka od Vosy
Vážení vedoucí,

na začátek bych ráda uvedla, že jsem manželka sta-
rosty Prahy 1 a nemám tedy malé společenské posta-
vení. Jelikož se mému jedinému synovi spolužáci ve 
škole posmívali, že je tlustý a neobratný (což mimo-
chodem není pravda, 56 kilo na devět let není moc), 
rozhodla jsem se  ho přihlásit do nějakého oddílu aby 
ukázal co umí. Jako nejlepší se mi jevil oddíl váš, líbily 
se mi vaše přezdívky (Sršeň, Limetka, Polykač dlažby, 
Trpaslík...) To se později ukázalo chybné.

Očekávala jsem od vás zocelení a zábavné vychová-
ní mého chlapce, tak jak to inzerujete na vašich we-
bových stránkách. Chtěla jsem to, aby se můj syn nau-
čil podpalovat sirkami přichystanou hranici klacíčků 
(samozřejmě za použití papíru a za dospělé pomoci 
a dohledu). Aby prožil spokojené dny mezi stejně zo-
celenými kamarády. Žádné z mých očekávání se  ne-
splnilo. Začnu však od začátku:

Ani na první schůzce nebyl můj hoch dobře přijat, 
nebylo to utvrzeno ani vysokým postavením ve spo-
lečnosti, které je dané jeho rodiči, a ani tím že přijel v 
luxusním mercedesu, což se ostatně divím, všude jin-
de to dělá dojem. K  náklonnosti k němu nepřispělo 
ani to, že si před dveřmi klubovny pohrával se svým 
novým i-Phonem. Tehdy jsem to brala jen jako počá-
teční nedůvěru.
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Když jsem po 19. hodině svého syna opět vyzved-
la (mimochodem proč schůzky končí tak pozdě, po 
osmnácté hodině se nemá už vůbec jíst, takhle večeří 
v půl osmé, určitě si zkazil žaludek), zjistila jsem, že 
je mírně ušpiněn na levém koleně svých svátečních 
kalhot, a to zjevně od trávy. Když jsem se zeptala, kde 
jste byli, zjistila jsem, že jste šli na ten špinavý park 
Letná a hráli míčově hry. Jak jistě chápete, to je pro 
mého chlapce nepřípustné, byl tehdy velmi přetaže-
ný. Když jsem si chtěla stěžovat, byla jsem nějakou 
starší dívkou odkázána na jakéhosi Saláta, což mi 
moc nepomohlo.

Zjistila jsem, že s mým synem se nikdo během 
schůzky neskamarádil, dokonce nikdo ani neproje-
vil zájem o jeho luxusní mobilní telefon a ani o jeho 
bohatou svačinu, což jsem opravdu brala jako drzost. 
Když ani po druhé schůzce o mého, velmi nadaného 
chlapečka nikdo nejevil zájem, rozhodla jsem se po-
žádat vedoucí o pomoc. Tlachání jisté vedoucí s pře-
zdívkou Stařena, která říkala že ,,se zapojí“ se po další 
schůzce ukázalo nepravdivé, a tak jsem nevěděla co 
dělat. Takto asociální chování vedoucích jsem oprav-
du nečekala.

Po několika schůzkách přinesl můj syn domů oddí-
lový časopis, myslím že se jmenoval Doga. Moc gra-
fiky tedy nepobral, ale největší šok mě teprve čekal. 
V oddílovém bodování se umístil až na 29. místě z 
30.  Za ním už byl jenom Bažiňák. Toto byla poslední 
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kapka a můj pohár trpělivosti přetekl. Můj chlapec se 
vždy a všude umisťoval na těch nejlepších místech, a 
to díky vysokému společenskému postavení jeho ro-
dičů, aby nebyli rozhněváni. Toto opravdu bylo moc. 
Okamžitě jsem mého syna z tohoto oddílu odhlásila a 
mercedesem ho ihned odvezla z klubovny. Z okna na 
ostatní ještě křičel ,,Kašlu na vás vy gramnoni, a ‚dyby 
jste chtěli kousnout mojí svačiny, ani kousek neuvidí-
te. Jo a s i-Phonem máte utrum, hlupáci“ (O těch na-
dávkách, co se u vás přiučil, raději ani nemluvím).

Upozorňuji, že hodlám plně využít svého spole-
čenského postavení k tomu, aby to s vaším oddílem 
špatně dopadlo. S dotacemi od MČ Praha 1 je konec. 
Chystám žalobu hlavního vedoucího. Samozřejmostí 
je, že se postarám o to, aby vám byla vypovězena ná-
jemní smlouva na vaši klubovnu.

Své jméno a adresu raději neuvádím; bojím se úto-
ku Sršně či Příšery a zlé pomsty Limetky, Paštiky a 
Polykače dlažby pod vedením Trpaslíka.


