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Pejsek štěká...
Haf! Štěkám vše nejlepší 

Františce a Majdě.

Haf!!!!

Blíží se nám Vánoce, každá 
družinka jistě připravuje 
krásný dárek pro oddíl. A 
co dárek do tomboly? Vy-
rábíte něco krásného či uži-
tečného? A máte dárek pro 
svého nejlepšího kamaráda 

a kamarádku ?

Jenda (o hře v turnaji): 
Simča má špatnou náladu a 
Vosa špatný karty, tak to je 

padesát na padesát.

Haf!!!!

Skříťa: Chápeš, že tu zůstá-
vaj velký s Vosou?

Kdosi na padesátce: „Už ani 
necítím nohy...“ Vosa: „Ty 

máš rýmu?“

Co budeme dělat?
6. 12. Družinovky (16:30 - 19:00)
7. 12. Družinovky (16:30 - 19:00)
9. 12. Čaj (16:00 - 19:00)
13. 12. Oddílovka (16:30 - 19:00)
16. -18. 12. Vánoční výprava
20. 12. Vánoční schůzka (16:30 - 19:00)

3. 1. 2012 Oddílovka (16:30 - 19:00)
10. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
11. 1. Družinovky (16:30 - 19:00)
13. 1. Čaj (16:00 - 19:00)
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Drakiáda
(12.11.2011)

Sešli jsme se v klubovně mezi 8. a 9. hodinou ran-
ní a pustili se do výroby draků. Několik hodin jsme 
všichni zuřivě a nadšeně stříhali, lepili, řezali, kreslili, 
lámali, skládali a vybarvovali. Když měla každá dvo-
jice či trojice hotového draka podle svých představ, 
vyrazili jsme tramvají č. 26 do Divoké Šárky.

Chvíli jsme se škrábali na nejvyšší kopec, který byl 
v dohledy a pak jsme se pustili do pouštění. Počasí 
nám bohužel příliš nepřálo a vítr nebyl ani zdaleka 
takový, jaký by mohl být, nicméně nevzdali jsme se. 
Po nějakou dobu jsme neúnavně běhali nahoru a zase 
dolů a všichni draci byly alespoň na několik desítek 
vteřin ve vzduchu.
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Nakonec jsme se notně uběhání vydali na krátkou 
procházku po Divoké Šárce a zahráli několik kol hry 
na schovávanou.

Listopadová výprava
(25.-27.11.2011)

Z Prahy jsme vyrazili rozdělení na 2 skupinky, pod-
le vzdálenosti, na kterou jsme se k chalupě přiblížili. 
Nakonec jsme se všichni ve zdraví sešli, nasytili se 
teplou polévkou, rozdali si karty za úterní budova-
cí etapu a tvořili co nejsilnější balíček. Před spaním 
jsme si zahráli ještě na „Školníka“ a „Pečení pizzy“.

Ráno jsme se šli projít ke studánce Hrdince, kde 
jsme se smutkem zjistili, že náš vodní mlýnek někdo 
odcizil. Na jaře budeme muset vytvořit nový :-(. Ces-
tou zpátky jsme šli přes Branžež a prohlédli si kousek 
Českého ráje.

Po návratu do chalupy jsme zahájili etapu. Cílem 
bylo ze zadaného materiálu vyrobit krásnou a neprů-
hlednou bránu s otvíracím a zavírací mechanismem, 
který nesměl být zepředu vidět a s připojením na 
hradby. Zabralo nám to kolem 4 hodin, ale výsledky 
stály rozhodně za to. Nejlepší bránu měli zelení v čele 
s Pomerančem, Vosou, Majdou, Esterkou, Štěpánkem 
a Kubíkem. Druzí byli žlutí v čele se Simčou, Meliš-
kou, Mikuldou, Terkou, Tomem a Skřítou. Poslední 
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skončili červení v čele se Sárou a Samarou.
Večer se odehrál další turnaj. Trval dlouho, vítězství 

i proher bylo mnoho a emoce prýštily ze všech koutů. 
V celkovém pořadí turnaje nejlépe dopadli červení, 
poté žlutí a nakonec zelení.

V neděli jsme ráno pořádali orientační běh. Každá 
družinka se s ním poprala po svém. Někteří se od 
začátku nesnažili a stanovili si cíle k smíchu, jiní do 
toho dali vše a ve výsledcích se to hodně odrazilo. Po 
krátkém učením mapy jsme se naobědvali a pustili 
se do úklidu.

Když bylo vše hotové, vyrazili jsme na vlak a poté 
do tepla našich domovů.

Ze života Vpředu
Jak vám chutnaly bramborové knedlíky?

Mik: Jejda! Byly moc dobré, ale trochu rozteklé.
Štěpánek: Středně.
Esterka: Hóóódně!

Jaký lektvar musela Sára vypít, aby vyhrála turnaj?
Mik: Takový, že dostala karty všech lidí ze své 
družinky.
Meli + Samara: Vařenej salát!
Štěpánek: Snědla pravidla karet i s taktikou.
Esterka: Snědla všechny dobré karty...
Majda: Žádný, použila černou magii.
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Skříťa: Vypila nápoj sebevědomí, štěstí a Pomapo-
rážení.
Terka: Pravý zelený čaj s nastrouhanýma kartama.

Proč si myslíte, že Vosa vozí na výpravy tolik müsli?
Skříťa: Je to Vpřeďák, a tak rád jí. Má rád sladký a 
taky rád rozdává.
Mik: Aby mu to dobře myslelo.
Štěpánek: Aby se najedl
Meli + Samara: Abychom mu to všechno snědli.
Terka: Jeho dvojice je asi fakt hladová.
Kuba: Rád se dělí.

Co si myslíte, že Bahňák provedl za zločin, že nemohl 
jet na výpravu?

Štěpánek: Vyloupil banku. A teď je ve vězení.
Mik: Udělal si dalšího monokla?
Meli + Samara: Někoho zabil a oběsil kočku.
Majda: Spáchal sebevraždu.
Esterka: Spadli mu kalhoty!
Terka: Zabil nějakého učitele.

Proč neudělala Simča na výpravě nic slavného?
Mik: Protože je jako vždy pesimista.
Meli + Samara: Protože se zrušila sázka o 300g 
Milku.
Štěpánek: Protože je žlutá.
Majda: Protože se přestala snažit.
Terka: Nechtělo se jí.
Skříťa: Měla špatnou náladu.



PRO MLADŠÍ

Když se Théseus rozhodl vstoupit do 
velkého labyrintu, v jehož středu se na-
cházel strašlivý Mínotaurus, začal odvíjet 
nit, kterou získal od Ariadny, dcery krále 
Mínoa. Nit mu měla pomoci při cestě ven 
z bludiště. Chudák Théseus ale nepočí-

Bodování za říjen
Meliška 631. 
Mikulda 602. 
Sára 583. 
Pomeranč 554. 
Vosa 525. 
Kuba V. 506. 
Esterka 477. 
Bahňák 478. 
Simča 469. 

Vašík 4210. 
Jonatán 4011. 
Štěpán 3712. 
Skříťa 2613. 

Tom 2014. 
Terka Š. 2015. 
Terka P. 1916. 
Mája 1817. 
Týna 1718. 
Majda 1719. 
Kryštof 1720. 
Františka 1721. 
Kubík Ne 1422. 
Tea 1023. 
Ondrášek 1024. 
Samara 825. 
Mareček 526. 
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tal s tím, že v labyrintu žijí také pavouci, 
kteří zlomyslně natáhli po bludišti další 
nitě. Při návratu se musel tedy rozhod-
nout mezi pěti cestami. Vaším úkolem je 
zjistit, který z pěti začátků cesty vlevo je 
správný. Cestou sbírejte písmenka, která 
vám nakonec utvoří jedno velmi známé 
jméno.
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Vánoční světlo
(povídka od Vosy)

Z oken radnice se ozývali hlasité radostné zvuky. 
Starosta pořádal štědrovečerní večeři za statisíce. 
Sezval všechny své příbuzné, a všechny bohaté lidi z 
okolí. Kuchaři měli snad již poslední týden napilno.

O to ale žebráci nestáli. Nechtěli ani jedenáctipat-
rovou porcelánovou mísu plnou cukroví, nestáli ani o 
štědrovečerní večeře o třinácti chodech, včetně kap-
ra na pět způsobů. Měli by radost i z malého dárku, z 
kytičky, z Vánoční pohlednice.

Nikdo jim však, stejně jako loni a předloni, nic ne-
dal. Nějaký hodný člověk jim jen tak letmo hodil pár 
korun, ostatní si na ně div neodplivli.

PRO STARŠÍ
Jednoho dne přišel za bohatým a lakomým Faustem 

čert. Nabídl mu hromadu zlaťáků, když se Faustovi 
podaří vyhrát jednu drobnou hru. Když však prohra-
je, čert si odnese jeho duši do pekla. Hra spočívala v 
tom, že budou na kulatý stůl střídavě sázet po jedné 
zlaté minci tak, aby se nepřekrývaly. Všechny mince 
musí ležet na desce stolu. Kdo už nebude moci po-
ložit na stůl minci, prohrál. Faust byl však mazaný 
a okamžitě prohlásil, že chce začínat. Věděl totiž, 
že to mu zajistí vítězství. Jak si mohl být tak jistý? 
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Ti čtyři lidé ale věděli, že na světě je někdo, kdo na 
ně myslí, kdo na ně pořád myslí, kdo na ně nezapo-
mněl.

Okna radnice se otevřeli. Na ulici vyvanula vůně 
kaprů, pečených hus, rybí polévky, a i něčeho, co se v 
kuchyni podařilo připálit.

,,Víte proč se Ježíšek nikdy neukáže?“ Hulákal na 
celé kolo uvnitř někdo, kdo právě vypil  skleničku 
vína. ,,Stydí se... škyt.. Je nahatej!“ Ozval se smích. 
Žebráci znechuceně obrátili tváře od radnice.

,,Jó to Santa Claus, ten má dokonce svoje sáňky... 
škyt...“ Další salva smíchu. Naštěstí už někdo se slovy 
,,Táhne se sem ten smrad od těch chuďasů zvenku,“ 
okno zavřel.

Náhle se na obloze objevila hvězdička. Malá, ale jas-
ně zářící. 

A náhle se na kraji ulice objevila malá dětská posta-
vička, jakoby stvořená ze světla té hvězdy. Přistoupila 
k žebrákům a každému dala do ruky malou, čajovou 
svíčku. Poté jí každému napálila ohněm ze své svíčky. 
Plamínky prozářili celou ulici. Láska a štěstí z toho 
plaménku se usadili v srdcích žebráků. Rozlétli se 
celou ulicí. Rozlili se do celé čtvrti, do celého města, 
prosvítili celou republiku, celý kontinent. Celou zemi, 
celý vesmír. Záleží jen na nás, zda je přijmeme do své-
ho srdce.
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Naše oddílová knihovna 2
Teď už všichni dobře víte, když jste to nevěděli už 

dříve, že v naší krásné klubovně existuje knihovna. 
V minulém Pejskovi jsme prozkoumali zelenou edici 
knížek a řada z vás správně odpověděla, čímž si vy-
sloužila body do bodování. Dnes mám pro vás další 
knížku, tentokrát úplně jinou. Knížka se jmenuje „ 
Přístav volá“ a jejím autorem je Jaroslav Foglar. Kníž-
ka vypráví o dobrodružstvích jednoho kluka, který si 
kvůli svému strýci, který má dluhy nemůže pořídit 
kolo, na které si šetří. Začne proto podnikat výpra-
vy do přístavní části města a postupně poznává nové 
kamarády, jenže žádný z nich není tím opravdovým 
kamarádem! Jednoho dne se seznámí s Láďou Vile-
mínem. Nakonec se z nich stanou nerozluční přátelé, 
jenže… A to už si přečtěte vy, přeci vám nemůžu pro-
zradit úplně všechno…

Na závěr tu mám pro vás ještě otázku za body do 
bodování. Za správnou odpověď vás odměna nemine. 
Jak se jmenuje hlavní hrdina knížky „Přístav volá“? 
Odpovídat mi (Májce) můžete až do konce prosince.

Žebráci se sešli k sobě a dali k sobě své svíčky. Čtyři 
plamímky zazářili. Byl čtvrtý Advent.

Postavička odešla a hvězdička přestala zářit těsně 
před tím, než na náměstí, za řádného brebentění mo-
derátora odpálili štědrovečerní ohňostroj. 
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Výsledky podzimkového turnaje

STARŠÍ

Pom

Banňák

Sim
ča

M
eliška

Sára

Vosa

M
ikulda

Skříťa

Pom B P P P P M S
Bahňák B S B S B M B
Simča P S M SA S S SI
Meliška P B M M M ME M
Sára P S SA M V M SÁ
Vosa P B S M V M V
Mikulda M M S ME M M M
Skříťa S B SI M SA V M

MLADŠÍ

Esterka

Vašík

Kubík

Jonatan

Štěpán

Esterka V K E Š
Vašík V K J Š
Kubík K K K Š
Jonatan E J K J
Štěpán Š Š Š J
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Výsledky listopadového turnaje

1.  Sára 87,5%
2. Mikulda 83,33%
3-4. Samara  75%
3-4. Pom 75%
5. Meliška 60%
6-7. Simča 40%
6-7. Skříťa 40%
8. Terka 33,33%
9-10. Vosa 0%
9-10. Majda 0% 1-2. Tom 66%

1-2. Kubík 66%
3-4. Esterka 33%
3-4. Štěpán 33%



Piškvorky 1.část
Kdo by neznal klasické piškvorky. Určitě jste je už 

hráli o hodině zeměpisu nebo dějepisu pod lavicí. 
Psaní koleček a křížků jde snad každému, ale postavit 
řadu pěti symbolů za sebou tak, aby vás soupeř neza-
blokoval, už zas tak lehké být nemusí (samozřejmě 
závisí i na kvalitě soupeře).

V této rubrice se dovíte spoustu nového a zajímavé-
ho o piškvorkách, jejich historii a i něco o strategii. 

Je to neuvěřitelné, ale piškvorky jsou 4000 let stará 
hra a pocházejí z oblasti okolo delty řeky Hwang Ho v 
Číně. Nezávisle na Číně se piškvorky objevují v antic-
kém Řecku a v předkolumbovské Americe. Vývoj naší 
hry se pohybuje okolo 7.století, kdy se v Japonsku ob-

jevila hra původem 
z Číny – Go. Je velice 
pravděpodobné, že 
piškvorky vznikly 
právě  z této hry.

Bílý je na tahu.    
Najděte, kam má  
zahrát svůj kámen,  
aby vyhrál. Kdyby 
byl černý na tahu, 
ukažte jak má hrát 
aby vyhrál.

14



Zelí (603 478 299) 
Adam (721 672 131)
Stařec (608 297 646)
Eliška (728 467 049)

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

Bílý je na tahu. Na jaké jediné místo má položit bílý 
kámen aby vyhrál? Kdyby hrál černý, kam musí ká-
men položit, aby se ubránil?


